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 فيلأت

 هيقفلا ةمالعلا خيشلا ةليضف

 يبايسلا دومح نب ملاس

 ( ٢٢٣ ر اهتايبأ ةلمج





 مح رلا ن ١ نمجرل ا هلل ا مسب

 فرشأب مهماقم لجأ امك تاغللا ةديسب برعلا فرش يذلا هلل دمحلا
 تمادام _ ملسو هبحصو هلآو هيلع هللا ىلص _ دمحم انديس _ تاقولخلا

 : دعب ام ]

 نم ةيبرعلا ظافح وحنلا لعج _ لجو زع _ هللا نأ ىفخي ال هنإف
 يبنلا ةتسو نآرقلا مهف ىلإ لصوملا ملسلا هلعجو تاغللا رايت يف رايهنإلا

 ناسنإلا ينب ريخو تاقولخلا ةوفص وه يذلا _ ملسو هلآ او هيلع هللا ىلص

 ظفاحلاو اهتادرفمو اهلمجل ُبرعملاو اهتاملكل فرصملا هنإو ناندع لا ةريخو

 مه نيذلا اهتلمح راقوو اهتدمعأ ىلع جاتو اهلامج هنإو اهتانيابم ىدل ناسلل

 هنإف اهتمارك ىلع نوظفاحماو اهتمدخب نوينعملا مه نمو اهتفرعم يف ىلوطلا ديلا
 مظعو اهلهأ نم نيعماسلا نيعأ يف لج اهجهنو اهيتس ىلع اهب يرعلا قطن اذإ
 ترفنو عمست ام غماسملا تجم الاو اهتنايص بابرأو اهتامح نيب هقوطنم

 بلق ةافص _ هب هابات يذلا نحللاب ةيبرعلا قوطنم ن اف ع رقث هب امث بولقلا

 كلذلو اهينابمب لخي ام اهيف عمسي ام هيذؤي هنأ كش الو عدصتت _ عماسلا

 ذإ ةحاصفلا رسج ىلع اهحرص موقيل اهل ةيوحنلا دعاوقلا عضوب اهلهأ ماق

 . ةحارصلا حضاوب مانألا نيب اهبرعي

 لجأ لازأ ال : لحاطفلا دحأ لاق اك هلذي وأ ناسنإلا لجي ءيش لوأو
 نأ امأو ًالالجإ دادزي نأ امأ ملكت اذراف ملكتي ىتح يلع لخد اذإ لجرلا
 . ضيضحلا ىلإ طقسي

 رجألاو هلوبق هللا نم وجرأ اهنأش يف هتعضو وحنلا يف مظن اذهف هيلعو
 اءدب هتعضو ( سبقلا ) هتيمسو هب ذخألاو هعماسو هئراقل هتدافإو هيلع
 . قيفوتلا يلو هللاو هقوف ام ىلع مهنيعيل نفلا اذه نولواحي نيذلا دالوألل
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 باتكلا ةبطخ

 انايبلا انمهلأ نمل ادمح
 يداهلا يبنلل ةالصلا خ

 مالعالا هبحصو هلاو
 عمجي اماظن مكاه دعبو

 لصيف بتبُم لك نيعي
 نمم نفلا ءاملع نع هتصّمَل

 يرابلا هلإلا نم هب يفبأ

 ةاعد نم بيجي يذلا وهو

 ناسللا انل وحنلاب نازو

 داشرلا حضوتسم ىلإ الل
 مالكلا جهانم اوبرعأ نم

 علطضي اهب وحنلا دعاوق

 لمكأ هنم وهام ىلإ هب
 نطفلا بابرأ هيف ةاده اوناك

 راربألا نم هب ينلعجي

 هللا لجو زع هناحبس

 هفلزم يغبت نيونتلا نع يهو ةفرعملا اهيلت مسالا ةركن
 اهلخدي ام ةركنلا نأو ةفرعم امإو ةركن امإ ناعون مسالا نأ هانعم

 . اهفالخب ةفرعملا نإو نيوتتلا

 تاف رعمل ١

 ءامسلل تافرعملا من
 ريامضلاو مالعألاكو لأك

 الوأ يه _ ةلمهملا ءارلا رسكب _ تافرعملا نأ هانعم

 ءاكذلا يلوأ دنع ةرينك

 رهاشلا مالكلا لوصوم لثمو
 ئ ماللاو فلألا :

 ريامضلاو مالعألا ءامس 7 ةراشإلا ءامسأك _ ءارلا حتفب - تافزعملاو
 ملكتملل نحن اهلوأو ةبيغللوأ روضحلل امو ثنؤملا وأ ركذملل ناك ام اهلك
 متناك عمجللو اتناك ىنملاو _ ةلمهنا ءاطلا حتفب - بطاخملل تنأو

 نيتياغللو يه وحن ةيياغللو وه وحن بياغلل امو نتنأك عومجلا ثنؤمللو
 نهب قحلأ امو َنهك تايياغللو مهك نييياغللو اَمهَك _ نييثنا وأ نيركذ

 . اهوحنو يتاللاو يوءاللاو ناتللاو ناذللاو نيذلاو يذلا وحن لوصوملاكو
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 لاعفألا

 اوملعا لذ لبقمل عراضم اومكلد ىضم يش ىلع ضام

 ىضقناو ىضم ثدح ىلع لد ضام : ةنالت يه ك لاعفألا نأ هانعم

 موقيك نامزلا نم لبقتسم ثدح ىلع لد ام وهو عراضمو ، بهذو راسك
 . ربسير

 ء

 افرعا لاحلا ىلع لد ثدح اذ افخ الو مقك لاحلل رمألاو

 يأ لاحلا ىلع لد ام وهو رمألا لاعفألا نم ثلاثلا مسقلا نأ هانعم
 . نآلا مايقلا ثدحا يأ بهذاو دعقاو مقك لاحلا يف ثدح داجيإ ىلع

 نينكاسلا ءاقتلا

 رذحا ةلع فرحو يلوأل رسكاف نينكاسلا ءاقتلا عم

 قطنلا ةدارإ دنع امهنم لوألا رسكاف نانكاس نافرح ىقتلا اذإ هانعم

 مق نم نيميملا رسكب راهنلا مصو ليللا مك قطنلا امهب حصيل امهب
 : هلوقو 0 هلامعتسا ذشو اهريغ زوجيو ةدرطم ةدعاق هذهو _ مصو

 اوفرعاف رمأ ناك وأ مزال فذحي كانه ةلع فرحو

 فرح فذحي مزاج اهيلع طلستو ةلع فرح ةملكلا يف ناك اذإ هانعم

 لوقيك لوألاف | رمألا ةلاح يف _ اضيأ _ كلذكو مزجلا لجأل ةلعلا

 يف لوقت كلذكو مقي ملو لقي مل همزج يف لوقتف واولا انه ةلعلا فرحف
 . قيرطلا ريسو قحلا لقك ةلعلا فرح فذحب مق رمالا

 مسري ءادتبا اهنم امعراضم مزلي ) ثيأن ( ىعدت ةعبرأ
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 لوأ نوكي نأ مزليف ( تيأن ) اهعمجي ةعبرأ ةعراضملا فرحأ نإ هانعم

 درفم وأ عمجل تناك اوس كلذ نم صانم الو اهنم فرح ع راضم لعف لك

 . رضاح وأ بياغلو
2 . 

 عازن الب مهدنع مضي يجابلا عراضملا لوأو

 ميقي هيف لوقت ماقأك هلوأ مض مزلي يعابرلا عراضملا لعفلا نأ هانعم
 . ايدعتم ريصي كلذبو اهوحنو مادأو داعأ اذكهو

 بارعالا

 مهُف اذك عبرأ تاهج ىلع ملكلا رخآ رييغت مهبارعإ

 يتلا تاكرحلاب ملكلا رخا رييغت وحنلا لهأ ةعنص يف بارعإلا نإ هانعم

 يتلا لاوحألا فالتخال كلذو 0_١نوكسلاو رجلاو بصنلاو مضلا : يه

 . كلذل يعادلا يه

 ةتسلا ءامسألا

 اببتفاف فلأب اهبعت اك راولاب عفقرت ةتسو
 قؤل)لحطالاب كلذ نأ ك قافتاب ءايلاب اهرجو

 مف ليق اذإ ال كوفو نه ممَح هلنمك خأ بأ يهو
 اهب قحلملاو كوفو كومحو كوخأو كوبأ : يه يتلا ةتسلا هذه نأ هانعم

 كومحو كوخأو كوبأ ءاج وحن واولاب عفرت كونه سداسلاو لام وذ وهو
 بصنتو اهوحنو ةيلعافلاب تعفر اذإ تباث اهل اذه لام وذو كوفو كونهو
 لام اذو اهافو اهامحو كاخأو كابأ تيأر وحن ليعافم تراص اذإ فلألاب

 وحن راجلا اهيلع لخد اذإ ءايلاب ربتو اهمكح يف ام وأ اهجرف يأ اهانهو
 امهادحإ ناتغل هيف مفلا نأ هانعم مف ليق اذإ ال : هلوقو . حلإ كيخأو كليبأب |

 . ه ا ةكرح ريغ هنأل طقف ايظفل امغابت هلبق ام ىلع فوطعم نوكللا (١ر
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 كردأ يتبأ اي ) ةيبارعالا لوق هيلعو فرغ اك باطخلا فاك ىلإ فاضي نأ

 يل ةقاط ال ) ةيلعافلل اعفر ( اهوف ينبلغ دق ) ةيلوعفملل بصنلاب ( اهاف

 . ةرهاظلا تاكرحلاب برعأ مملاب مفلا ءاج نإو رجلا ةلاح يف ( اهيفب

 ةلعلا فرحأ فذح

 فلسلا يأر ىلع مص فضي مل نإ فذح رمألا عم ةلع فرحو
 لصح لصأ هنأل نفذحي مل لصتا نا هب ةوسن نونو
 دمتعي ةاحللل حالطص ا بسح درو وحنل ١ يف نرقك وأ نفخك

 يريسو يموقو يفاخ وحن ثنؤمب لصتا اذإ ةلعلا فرح نأ هانعم
 ةوسنلا نون رمألا لعفب لصتا اذإ كلذكو ميركلا نآرقلا يف امك فذحي الف
 عمجلا واو وأ اَموقَك ةيشلا فلأ هب لصتا اذإ كلذكو نلقو نبتو نفخك
 . صوقنملا هنم فذحي ال اوموقك

 صوقنمل ١

 اوكرتلف اهل ءآيلا هرخآ كرحي ال صوقنملا يف لوقلاو

 ةلاح يف امأ رجلاو عفرلا يتلاح يف هرخآ كرحي ال صوقنملا نأ هانعم
 يرشتسملاو يداهلاو يعادلاو يضاقلا اذه لوقتف هرخآ كرحيف بصنلا

 اذإ هنكل ةركن وأ ةفرعم صوقنملا ناك ءاوسو يرشتسملاو يضاقلاب تررمو

 ةلاح يف الإ هرخآ فذحيو نيونتلا هيلع لخد لاحب ةركن راص يأ ةركن ناك

 ريكتتلا يفو _ ءايلا ةكرح راهظإب _ يضاقلا تيأر : لوقتف 0 الف بصللا
 . ايضاق تيأر لوقت

 روصقملا

 فرعاف هيف رصقلل هرخا 1 بارعالل ا رهظي ال مهروصقم

 ردقي ىدهك ءاي وأ اصعك _ افلأ هرخآ ناك ءاوس روصقملا هانعم

 . ادرفم وأ اعمج ناك ءاوسو ةركن وأ ةفرعم ناك ءاوس هرخا ىلع بارعإلا
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 ملاسلا ركذملا عمج

 ادافأ ةدياف ام هيلع ادازو دحاو هيف حص ام

 هفالخ نفرعن ال اهحتفو ةفاضإلا عم نونلا طقستو
 ةلالدلل دازو هظفل نم دحاولا ءانب هيف حص ام ملاسلا ركذملا عمج هانعم

 رجيو بصنيو نوملسملا ءاجك واولاب عفري هنإف نيملسملا وحن ةعامجلا ىلع
 يف ةحوتفم هنون نوكتو مهفاف رسكلاو حتفلا يتكرح نع ةباين ءايلاب
 . ةثالثلا لاوحألا

 ل اسلا ثنؤملا عمج

 انركذ انهو مهفرشل روكذلا ركذ انمدق انانإو اروكذ ةغللا لهأ ناك امل
 تالاح يف يأ _ فالخ الب لوألاك هفيرعت ةقيقحو ملاسلا ثانإلا عمج

 ثاملسملا تءاج وحن ةرسكلاب ربيو بصنيو ةرهاظلا ةمضلاب عفري _ هبارعإ

 . تاملسملاب تررمو تاملسملا تيأرو

 ريسكتلا عمج

 دفت الب حص هبارعا درفملا لثم عومجلا رسكم

 عوبرلاكو لسرلاو بتكلاو عومجلاو لاجرلاو دسالاك
 درفملا بارعاك هدرفم ءانب حصي مل يذلا وهو ريسكتلا عمج بارعا هانعم

 . مظنلا يف ءاج ك ةرسكلاب رجيو ةحتفلاب بصنيو ةمضلاب عفريف

 ًالخو اتاحو اضيأ مكو نعو ىلإو ىنَحعو يفو ىلعو نم

 نمف ةياغلل املكو ىلإ اهيناثو نم اهلوأ ةصاخ افورح رجلل نأ هانعم
 يفو ( ىصقألا دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نم ) وحن اهئاهتنال ىلإو اهئادتبال
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 ىلع ) ىلعو ( رجفلا علطم ىّنَح ) وحن ىتحو ) مكقزر ءامسلا يفو ) وحن
 هنم مكو ) وحن مكو ( يتهلآ نع تنأ بغارأ ) وحن نغو ( اهقزر هللا
 . دير الخ وحن الخو هللا اشاَحو ( مهتعافش يبيغت ال تاومسلا يف كلم

 فتخي مل اهلصأو ذمو بز فرعاف مال ش فاكو ءاب

 ءابنألا اهب تءاج اهمامت ءاتلاو مسق ؤاو كاذك

 ديزبو هللاب وحن ال وأ مسق ءاب تناك ءاوس ءابلا رجلا فورح نمو
 تاومسلا يف ام هلل ) وحن ماللاو هيفك طسابكو هتدلو مويك وحن فاكلاو

 ذم وحن ذمو 0"( اورفك نيذلا ةوي امبر ) وحن بز اهنمو ( ضرألا يف امو
 موي ذم وحن نامزلا يضام يأ _ يضاملا كلذكو نامزلا رضاحل ذنمو مويلا

 كبرو .. ) وحن اضيأ ءاتلاو مسقلا واو كاذكو . نيموي ذنمك نيموي ذمو
 . ( .. نديكال هللاتو ) ( .. نونمؤي ال

 امسر ام مهل تلت فرحأك املعاف ربت ةفاضإ اذك

 لماوع نم يهف هيلإ فاضملا _ رب ةفاضإلا يأ _ ربت كلذك هانعم

 اذه ىلع اهمكحف ةفاضإلاب رورجم هيلإ فاضم هللاف ( .. هللا مسب ) وحن رجلا

 . قرف الو رجلا مكح

 لعفي .كاذ فاضي ام لُكَو ولأو دنع لنمو عمو ندل
 هلوقك ندل كلذ نمو هدعب ام رجيف ةفاضإلا مزالي ملكلا ضعب نأ هانعم

 وأ اهتنكاس نيعلا تناك ءاوس _ عمَو ( ريبخ مكح نل.. ) ىلاعت

 وحن اضيأ اهحتفبو ةثلثملا ءاثلا نوكسب لثمو هللا عم مهل ام وحن _ اهتكرحتم

 دنعو قيقد قرف امهنيبو راتخلا يف اك ( اران دقوتسا يذلا لثمك مهلنم ر
 ( مكنم رمألا ولوأو ) وحن اولوأو ( مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ ) وحن
 هرياط هانمزلأ ناسنإ لكو ) وحن هيلإ فاضت ام مومعل ةيضتقملا لك كلذكو

 . ( هقنع يف

 )١( ةينايب اهناف نم دوجو كيلع لكشي ال ( كلم نم مكو ر : هلوق .

 )٢( اب ةرررج اهنإف اهلمعل ةفاكلا بر يل ( ام ) كيلع لكشي ال .
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 اريغت لماعب نكي مل نإ اربخلاو ادتبم اوعفرو
 ادتبالاب عف أدتبملا نأل عفرلا ةلاصإ امهمكح ربخلاو أدتبملا نأ هانعم

 . امهعضو ريغي لماع امهيلع طلستي مل اذإ اذه أدتبملاب عفر ربخلاو
 مهفاف اعضو فورعملا ربخلل مدقف نمهفتست امدنعو

 مدقتلا ةبتر هل ماهفتسالا نأل هميدقت ت مرل اًماهفتسا ربخلا ناك اذإ هانعم
 ىلع مدقم ربخ ماهفتسا ةادأ لهو فيكف ورمع كدنع لهو ديز فيك وحن

 . دارطاب هنع مهفتسملا اد أدتبملا

 رغي ال كاذ ذإ هلصأ نع ررقم ممه دنع هبصنف

 ديعلا موي وحن مدقيو هعفر ردقيو بصنلا مزل افرظ ربخلا ناك اذإ هانعم
 مامإلا ةنميو دجسملا فلخو رادلا برقو بازيملا تحتو ةصنملا قوفو

 . اذكهو

 هربتعم اهناف دفت نإ وأ ةركلاب ءادتبالل اوعنمو

 ةدياف ةدايز اهب ءادتبالا يف ناك اذإ الإ اقلطم تاركنلاب ءادتبالا اوعنم

 ورمع دي يفو ةرهوج ديز دنع وحن هيلإ راشملا ىنعملا كلذل اهب ءادتبالا زاج

 . تالوطملا يف كلذ حاضيإو اذكهو ةرَصخم

 لاغتشالا
 نيم نود هيف بصنو عفر نيهجو اذ ءاج لافتشالاو

 يفولا جهنلا ىلع هترز ورمعو فرعتلف هتبرض دلاخك
 ىلإ داعي نأ الباق لماعلا نوكيف رمضمو رهاظ نيب عقي لاغتشالا هانعم

 دوعي نأ زوبيو دلاخ ىلإ دوعي نأ زوبي تبرض لعافف رمضملا ىلإو رهاظلا
 ريمضب لعافلا لغتشا يأ _ لاغتشا يمُس كلذلو مظنلا يف امك هريمض ىلإ
. ه ا رهاظلا نع لوعفملا



 لعافلا

 ثبعلا لاز اذكو ديز ماقك ثدحلل مهعم دجؤملا لعافلا

 ثبعلاو ديز نم مايقلا وه يذلا ثدحلا دجوأ يذلا وه لعافلا نأ هانعم

 . يزاجم وهف يونعملا ثدحلا نع ةيانك وهو لاز يذلا
 ةعانصلا حلطصم ي 7 ةعامج ىلع لد نكي نإو

 ةنفولأم مهدنع اهلوصأ ةفورعم ةدعاق درفمك

 عضوم لعافلا عضوي نأ بجي ةعامج ىلع ةلالدلا مالكلا ىضتقا نإ هانعم

 تماق يف ءاتلا ناف لاجرلا تماق : لوقت نأ لدب لاجرلا ماق : لوقتف درفملا

 نأ الإ زياج امهالكو ةعامجلا ىنعم يف ظحالملا يونعملا ثينأتلل لاجرلا
 هذه ضقتتت هبق لعافلا مدقت نأ الإ ةنوئم فخأو حصفأ هنأل زوجأ لوألا

 . ملعأ هللاو ةدعاقلا

 قيقحت نع تبنت هؤاتف يقيقح اننؤم نكي نإو
 لقع دق مهيدل اهفذحو زاج لقف ازاجم ناك اذإ امأ

 اذإو ءاسنلا تماقك ءاتلا هيف تتبث ايقيقح اننؤم لعافلا ناك اذإ هانعم

 اهرابتعاب لوألاف سمشلا تعلطو سمشلا علط وحن هنايب مدقت دقف ايزاجحم ناك
 هل اميف يقيقحلا ثينأتلا مهعم نراف ثينأتلا ةيزاجم اهرابتعاب يناثلاو ابكوك

 هقالطا ىلع سيل يقيقحلا ثنؤملاب ءاتلا قاحلإ موزل لعلو هفالخب هريغو ج رف

 . ثحب كلانه

 هلعاف مسي مل ام
 مللغ دق دصقل هنع ؤ هلوعفم مقأ لوهجل هتينب نإو

 رهش مهعم اذك ايضام ناك نإ رسك يثالثلا لعفلا لوأو

 فذح انبل ارمع ديز ىقس وحم امهيناثل ينبو امهدحا فذح امهل دعم هلصا نيلرعفمل ينبملا لعفلا ناك نإاب نيلوعفمل ينب اذإ يأ )١(

 . هنع يلاللا مفأو لرألا
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 هلوعفم هنع ماقي مالكلا قايس يف هلعاف ركذي مل يذلا لعفلا نأ هانعم

 كلذ ىلع ةلالدلا ةقالعلا نوكتو كلذ نم دبالو العاف لوعفم لكل نأل

 وحن عقي هنأ ىلع لدي وأ عوقولا ىلع الاد هلعف نوكيو ةيونعم وأ ةيعضو
 لاقيف عوقولا ةلالدل اراصتقا _ الثم _ ديز ركذ فذحيف هعاتم ديز عاب

 لوقو ةيركذ وأ ةينهذ ةنيرق فيرعتلا ةلآ نوكتو عاتملا عابي وأ عاتملا عيب هيف
 لعفلا لوأو : وه لب كلذ فالخ ةيلصألا ةخسنلا يف ايضام ناك نإ مظانلا

 بوني مزاللا يفو رسكلا لصألا لب ام اطرش كلذب دري ملو رهش هرسكف
 عراضملا هيف صتخي مضلاو ( ةدحاو ةخفن روصلا يف خفنك ) ردصملا هنع
 . رثكأف اًيعابر وأ اينالث لعفلا ناك ءاوسو عاتملا عابي : لاقيف

 هب لوعفملا

 هبتناف ادلاخ تبرض ون هب لوعفم مزال بصنلاو

 ُه؛هتننتيال كاذو هلعاف متقماف هابتشالا دعو

 ةباينلا يف امك لعافلا ماقم مقي مل نإ بصنلا همزلي هب لوعفملا نأ هانعم

 ثيح نم سابتلالا فيخ اذاف ةدرطم ةدعاق هذهو هلعاف م مسي ل اميف هنع

 لعافلا ىلع لوعفملا مدقت زاوج برعلا دنعو _ لوعفملاب هبشأ لعافلا نأ

 لوألا نوكيف لصألا ىلإ عوجرلا اوررق سبللا دنعف _ ضارغألا نم ضرفل
 برض : مهلوق يف اك كلذو اذه امهيف لصألا نأل الوعفم يانلاو العاف
 . ابورضم ىسيعو ابراض ىسوم نوكي نأ اذه ىلع مزليف ك ىسيع ىسوم

 هعم لوعفملا

 لصح ناك اهدعب ام ةبصان لقف عم ىنعم تناك دنإ ؤاولاو

 دصقلا لينل سملاو ترسو دربلا بصنب دربلاو تئجك

 ادسأ لاقم اذكه واولل ادرو بصنب سملاو دربلاف
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 رعاشلا لاق مظانلا لتم ام وحن عم ىنعمب يه واو دعب ءاج ام هعم لوعفلملا
 : يبرعلا

 رمقلاو ليللا مموبن كيلع يكبت مةفساكب تسيل ةعلاط نسملا

 فرح عم يأ هعم الوعفم بوصنم رمقلاف رمقلا عم يأ رمقلا بصنب

 . ةدرطم ةدعاق واولا

 زيمتل ١

 اوبج وأ كاذل ةلضف ناك نإ بصنف اريم ىتأ امو
 ركذي كاذك هيف مه طرش ركش هنأب هفصوو

 ريهش مهف ر انم اًامحش ريعبلا أ قفت مهفوقك

 اهتديافو بصنلا اهمكح مالكلا مامت دعب يتأت ةركن ةلضف زييمتلا نأ هانعم
 ترطب ) : لجو زع هللا لاق ميركلا نآرقلا يف اك اهيلإ راشملا تاذلا ةنابإ

 هلو عضاوم ةدع يف درو نارقلا يفو مظنلا يف امكو ةشيعملا بصنب ( اهتشيعم
 . ملعأ هللاو ةدحاو لكلا ةديافو عاونأ هتاذ يف

 لاحلا

 امس ةلضف ريكنتلاو فصولا يف ااملْغلا لوقت ةلنم ناحلاو
 ةيزم ريغب ابكار ءاجك ةئيهلا ىنعم نيبي هنكل

 هب لثمملا ركذ ريغب هب لينملا غاسو زييمتا لثم يأ هلنم لاحلاو : هلوق
 دنع امهلو تالضفو تاركن امهنوك يأ تافصلا يف نابراقتم ناوخأ امهنأل

 زييمتلا نأ امك فوصوملا ةئيه نيبت ةفص لاحلا ةقيقحو بصنلا مكح برعلا
 هنوكب هئيجم ةئيه نع ربع ابكار ديز ءاج : لإحلا لانمو فوصوملا تاذ نيي
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 ةيرينكتلاو ةيماهفتسالا مك
 اديق اهب ةئبصتف اهب ادحأ اموي تمهفتسا اذإ مكو

 مزه دق لازنلا موي لفحج مك مزل رجلاف ترئكتسا اذإ نكل
 ابوصنم هنع مهفتسملا ناك ماهفتسالا ىنعم يؤل تءاج اذإ مك نأ هانعم

 تءاج اذإو ةيرابخإ ةيناثلاو ةيرابختسا هذهف المج كل مك : لوقت امك اهب
 مزه لفحج مك : وحن اهب ارورجم اهدعب ام ناك ريثكتلا ىنعم يدؤتل
 حضتاف ماهفتسالا لاح يف اهف بصنلا نأ امك ةيرينكتلا مكب رورجم لفحجلاف
 نيارقلا امهيلع لدت نيينعم اهف نأ

 فرظلا

 برعلا هب تقطن كاذب امك بجو بصنلا هل اقلطم فرظلاو

 فرعاف كاذك ماعلا يف رهشلا يف يف رامضا ىلع حص هبصنو

 اذك رهش تمص وحن ( يف ) رامضاب بصنلا فرظلا مكح نأ هانعم

 يأ كلذل ( يف ر اورمضاف ماضلا ا تافص نم موصلاو ماصي ال رهشلاف
 كاسمالا _ اعرشو _ كاسمآلا _ ةغل _ مايصلا نأل اذك رهش يف تمص
 . اذك رهش يف اهنع تكسمأ يأ تارطفملا نع

 لداجت لف مت هفرق لعاف لاحي فرظلا كي نإو
 لاج الب خص مدع لاوحألا رياس يف اذكهو

 عفرلا وهو همكح ىطعأ لعافلا ىنعمب فرظلا ءاجو عضولا ريغت ة اذإف

 . ماعلا اذه دربو مويلا اذه تحاو اذك رهش خلسناو اذك هش لخد :

 )١( ه ا لعفلا عوقر لحم انه فرظلاف اهف ىقلت يتلا ةعمألا فرظب هل اهيبشت افرظ يمس .
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 ءانثتسالا

 بجي كانه ةئفرف ال وأ بصنف بجوم نم نكي نإف
 اررقت هل عفرلاف 0هيلانلاو اركسعلا الإ ناطلسلا انءاجك

 زبكألا مامإلاالإ انه امو رمغ الإ ءاج ام مهلوقك

 ءيشب قلعتي مل _ مات يأ _ بجوم مالك نم ناك اذإ ءانثتسالا نأ هانعم

 مكح ناك الإو مظانلا هب لتَم امك ريغ ال بصنلا ىشتسملا مكحف رخآ
 هنأك مالكلا ناكل كلذ الول هنأل لعافلا ةلزنم هل اليزنت عفرلا ىنثتسملا
 ءيجملا ناف لوالا فالخب ءيجملا لعاف رمعف رمع الإ ءاج اك هل لعاف ال

 . ملعيل ركسعلا نع يفئو ناطلسلا ىلإ هيف دنسم
 الّصأت :دق بوجولاب عفرلاف ال مسا نم اينثتسم نكت نإو

 راكنإ الب حص هعفرف يرابلا الإ بر ال مهلوقك
 عفرلا هليبس ناك سنجلا يفنل يتلا ال مسا نم ىنثتسملا ناك نإ هانعم

 مث ةيبوبرلا سنج تيفنف بر ال : لوقتف عفرلا وهو ال مسا لحمل ازابتعا
 يف الإ لمعت ال ال نأل يرابلا الإ كلوقب يرابلا يف رصحلا ةهج ىلع هتبنا
 هيفن الماش ايفنم سنجلا ناكف عفرلا هلحم هيلع اهلوخد لبق اهمسا ن اف ةركنلا

 ةيوحن ةلأسم هذهو تبنم وهو يفنم هلبق امف هللا الإ هلإ ال وحن ةيبوبرلا قلطم

 اليلق الإ هولعف ام ) : ىلاعت هلوق ىلإ ارظن بصنلا مهضعب زاجأو ةيديحوت
 . ةاحنلا ضعبل يأر وهو بجوملا مالكلاب هل اًهيبشت ىنشتسملا بصنف ( مهنم
 سبل ريغب مسالا اهب بصناف سنجلا يفنل تءاج يتلا الو

 جرخ انه اهب ئشسمل عفرف جرف الإ اندنع مالغ الك
 نم لدبملاك نوكي سنجلا يفنل يتلا ال مسا نم ىنشتسملا ناك نإ هانعم

 رصحلا دافأ نإو هل اعبت كلذك ىنختسملا بصنيف بصنلا وهو هلصأ يف اهمسا

 اقوبسم ءانسالا ناك اذاف هرجو هبصنو هعفر يف هنم ىنشسملل اعبات راص

 بجي كانه هعفرف آلوا _ : لوألا تيلا نم رطشلا رخآ يف هلوقل نايب ةدايزو حاضيإ هيف تيبلا نم ريخألا رطشلا يل : هلوق )١(
 . ه ا عزفملا ىمسي يذلا اذهو
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 هبصنو هعفر يف هلبق ام عبت ماهفتسا وأ يهن وأ ديز الإ ءاج ام وحن يفنب
 ديز الإ دحأ مقي ال يبنلا يفو ديز الإ تررم امو اديز الإ تيأر اك هرجو
 . ديز الإ دحأ ماق له ماهفتسالا يو

 ملعي مهنع بارعإلا ريوغ وأ مزلي عفرف ترركت نإو
 حضم بصن ةوق ال لوح ال حص عيمجلل بصنلاف ءاشت نإو

 يه هجوأ اهمسا بارعإ يف كلف سنجلا يفنل يتلا ال ترركت اذإ هانعم
 نيونتو ريغلا بصن عم اهئآمسأ ُدَحأ عفريف ةرياغملا عم نيونتلاو بصنلاو عفرلا
 نإو بصنلا هلف ىنثتسملا مدقت نإو اضيأ كلذ سكعو لكلا نيونتو اهدحا

 اضيأ بوصنم وهف . ( سيلب ) وأ ( الخ) ام وأ ( ادع ر امب ءانتسالا عقو
 بجوملا يف بصنت اهَءار نأ الإ اهب رورجم وهف ( ريغب ) ءانثتسالا ناك نإو
 . هريغ يف عفرتو

 بجعتلا

 ملعن اميف لهجلا رضأ اك مزلي بصنف تبجعت نإو
 قالطالاب نفلا اذه ليهأ قافتا ىلع نينثال بصنت

 لعف بصن بجوي اك هنم بجعتي ام بصن بجوي بجعتلا نأ هانعم
 حبقأ امو لهجلا رضأ ام هلوقب مظانلا لتَم ك هيلع بجعتلا ىنبي يذلا يضاملا

 .امهنم بجعتملا امه قمحلاو لهجلاو انه بجعتلا العف امه حبقأو رضأف قمحلا
 انطفاف ( ام ) ىلإ داع هبصان ايت هبصن رضأ دنإ

 هنم بجعتملا بصني امك بصني بجعتلا ملُس لعجج يذلا لعفلا نأ هانعم

 . هابتنالا ةدايز ةناطفلاو ( ام ) ىلإ دياع لعفلا بصانو

 ءا رغ ال ١

 عبت كاذل يأ اديزك هيف مملت اهارت ارغالا ةيعاد

 لمعي كاذب مهلكو هيف رمعلا كاذك هرركت نإو
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 ملعلا ملعلا وحن نيررركتم نيعباحم نيمسا بصت بجوي ءارغإلا نأ هانعم

 امهنيب زيمملا امنإو ةفصو اعضو دحاو داو نم امه ريذحتلاو ءارغإلاو هللا هللأ

 ناوخأ امه ذإ ريذحتلا يلالاو ءارغإلا لوألاف هللا هللا وحن ريغ ال نيارقلا
 رمأ ىلع هيبنت ءآرغإلاف هللا رذحا رخآلا يفو ملعلا مزلا لوألا يف ىنعملاو

 . ابوجو فوذحم امهيف لماعلاو روذحم رمأ ىلع يناثلا يفو بوبحم

 اهتاوخأو نإ
 رقتسا انه يذلا سكعت ناكر ربخلا عفرتو مسالل بصنت

 لمعلا يف تيلو اهلثم نكل لمعلو نأكو نأو نإ
 هيبشتلل يه يتلا نأكو ديكأتلل _ اهحتفو ةزمهلا رسكب _ نإ نأ هانعم

 هذهف _ نونلا ةددشم يه _ كاردتسالل يتلا نكلو يجرتلل يتلا لعلو

 لهاج ادلاخ نإو ملاع اديز نإ : لوقتف ربخلا عفرتو مسالا بصنت فرحألا
 تاماقم يف ىرخأ ناعم نهف تناك نإو ماقملا اذه يف يتاوبلا يف لعفت اذكهو
 . ةيناث

 اودكأ اذاي لكلاب اهدَصقم دكؤت اهرابخأ يف ماللاو

 ديكوت يهف كلذك امهربخ يف ماللا نوكتو ديكوتلل نوكت نإو نأ هانعم

 . ديز مركل اضيأ ديكأت ميرك يف ماللاف ميركل اديز نإ وحن ديكوت ىلع
 و

 رهتشم لاقم وهو اهؤامسأ رجت نيح اهرابخأ اومدقو

 اهمسا لزي ملو اهربخ مدق رورجم ضرتعم اهنيبو هنيب نإ ربخ ءاج اذإ هانعم
 ( نيانظ هقلخ ف هلل نإ ) ثيدح يف 5 ضارتعالا هريغي الو اهب ابوصنم

 انيدل نإ _ ةربعل كلذ يف نإ _ ةيآل كلذ يف نإ ر اتَطُف ادابع هلل نإ
 . ( نيظفاحل مكيلع نإ _ الاكنا
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 اهتاوخأو ناك

 املعاف انرشأ دق هيإ اك امدقت يذلا سكعت ناكو
 ۔امجسنم اهب ثيغلا حبصأو اَمَلَع دالبلا يف ايز ناكك

 عط اوق اهب سيل ةلسلس عبارل ١ وهو ت اب ىسمأ حبصأ

 ربخلا بصنتو مسالا عفرتف دارطاب نإ لمع فالخ لمعت ناك نأ هانعم

 . اريمأ ديز ىسمأو امجسنم ثيفلا حبصأو اًملاع ديز ناك وحن

 اَحضو ارمأ مادام ءىتف امو اَحرَب اضيأ سيل ىحضأ لظو

 درطم مهعم لامعالا يف لكلاو درت تاريخالا يف اهارت ( ام ) و
 اعضو كانه اهل هربخ ال اعقو ىنعمب ناك اوصصخو _

 ءىتفو حرب كلذكو ناك تاوخأ نم يه سيلو ىحضأو لظ نأ هانعم

 ىنعم ناك اوصصخو هلوقو امب ةقوبسم الإ لمعتست ال ابلاغ هذه نأ الإ مادو

 ناكب اوقحلأو دربلا ناك وحن اهل ربخ ال ةماتلا يمست يتلا هذه ناك يأ اعقو
 افالخ املاع ديز امو اديدش رحلا ناك ام وحن نييزاجحلا دنع ( ام ر اهتاوخأو

 . اهلبق ام فالخب ةيفان يهف ىنعملا ةيحان نم نكلو مم ينبل

 ءادنلا

 ايه هلنم دعتسأ ةزمه وأ ايب كاذك ايب ادنلا نإ

 وحن اي هيف بابلا ٌهأو كلذك هب ةصاخلا هفرحأو فورعم ءادنلا نأ هانعم

 كلذكو مله ذعسأ وحن اهدحو ةزمه اب وأ لحترا ورمع ايو لبقأ ديز اي

 نامع لهأو _ انيلإ لبقأ يأ _ انيلإ ورمع ايهك ءاه ةزمهلا لادبإب ايه
 ِ . ايه نم ءايلا نودشي

 ةفرعملا لهأ عتمي هتيونت ةفرعم هارت امسا يدانت نإو
 افيرشت ىدهلا ردب اي ُدعَس اي افيضأ ام بصنك هعفرو

 مضب ذعَساي : تلق اَمَلَع يأ _ ةفرعم وهو امسا تيدان اذإ هانعم
 ليخلا ديز اي : لوقتف هبصن مزل ىدانملا اذه تفضأ نإو اعفر مسالا لاد

 . لجع يأ لاجعسالل ةحوتفم ءايلا ةددشم اهنولمحي نامع لهأ دنع ايه ( )
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 يف وهف وعدأ بانم ةييان ( اي ) نأ ملعاو دالبلا زيمأ ايو موقلا َدعَس ايو

 يف انتفت وأ يلصألا مسالا نع ءافتكا ةراشإ مسا ىدانت نإو لوعفملا ىنعم

 كلوقك هنم دارملا فرعي ال كلذب هنأل ءادنلا ةادأ فذح زوجي الف باطخلا

 ىنعملا فرعي م ءادنلل يتلا ( اي ) تفذح ولف ىننألل هذه ايو ركذلل اذه اي

 لبقأ ديز : وحن ءادنلا فرح فذح زوجيف ةراشإلا مسا ادع ام امأ دارملا

 . ملعأ هللاو ةفيحصلا ذخ ركب لحترا ورمع

 ادب ءامسألا فراعم يف كلذ ادينلا لاح يف ميخرتلا عقيو

 القع دق مل اذه ىلع ريغ ال طقف هما رخآ فذعت

 اعقو دق مهدنع ضرغل اعمسا َحلط ايو ىلام اي لوقت
 لام اي اولاقو وحن فراعملا ءامسأب صتخيو ميخفتلا ضيقن مخرتلا هانعم

 فذحف _ هللاب ذايعلاو _ رانلا نزاخ يكلامل ءادن هلصأو كبر انيلع ضقيل
 . اذكهو رماعو ةحلط يف ماع ايو َحلط اي كلذكو كلام نم فاكلا

 امسر الاقم ماع اي لنمك امهفاف زاج مسالا يتاب مضو

 . لط ايو مئاع ايك مخرتلا دعب يقابلا مسالا رخآ مضت نأ كل هانعم

 ىرج ةلع فرح ريخألا لبق ىرت ناملسو ناورمك امو
 حرط دعب امو ةلع فرحف حص فرحأ ١ ةنالت هلبقو

 ناملسو ناورمك فرحأ ةسمخ ىلع هميخرت دارملا مسالا ناك اذإ هانعم
 ؤرم اي ناورم يف : لوقتف هدعب امو ةلعلا فرح فذح نادمحو نافلخو

 تاسايقلا هذه هبشي ام لك يفو دمح اي نادمح يفو َملَس اي ناملس يفو

 . كلذك

 الصح قافتا ىلع نمحر الف ثالن مسا نكي نإو

 اهفذحب هميخرت ةبهك ( اه ) هارت هرخآ اذإ الإ

 هنلاث فذح اذإ هنأل مخري الف ايثالث هميخرت دارملا مسالا ناك اذإ هانعم
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 نم لادلا فذح ول هناف اهوحنو رصمو دعدو دنهك هنم دارملا فرعي مل

 يقابلا راص لادلا دعد نم فذح ولو ةقانلا جرف وهو ُنَه يقابلا راص دنه

 راص رصم نم ءارلا تفذح ول كلذكو كرتلا ىنعمب رمأ لعف وهو عد هنم
 به اي ةبه يف لوقتف امهميخرت زاج ةفشو ةبه لثم ناك اذإ الإ صمم يقابلا

 . ملعأ هللاو فش اي ةفش يفو

 ريغصتلا

 اطرتشا هيف ريغصتلا نيت اطسو ءاي هدز رمقصت نإو
 رمقلا يف كلذكو ريَمغ وهف رمعو يعس دعس يف لوقت

 ايثالث ناك نإ ءاي هدزف مظعت وأ ريقحتل مسالا رغصت نأ تدرأ اذإ هانعم
 دعس يف : لوقتف هطسو يف نوكت ايعابر ناك نإو ريخألا هفرح لبق يهف

 رغصملا مسالا ناك اذإ اذه رمق يف كلذكو ريمع رمع يفو هلوأ مضب ديعس
 : هيف لوقي مظانلا عمساف يزاجم وأ يقيقح ثنؤمل ناك اذإ امأف اركذم

 درو مهنع اذكه ءاه هيلع دزف ثنؤم مسا نكي نإو
 تبنا اهل هلنم يف اذكهو ةلع فرح هيف مسالا ناك نإ

 عمتساف اهل هيف ةلاح يف عجرا لصألا ىلإ رادلاو رانلاك

 هدز ةلع فرح هيف ثنؤم مسا هريغصت داري يذلا مسالا ناك نإ هانعم

 بلقب ةريود لوألا يف لوقت رانلاو رادلاك هنينأت ىلع لدت ءاه هرخآ ريغصتلل

 يلاثلا يف لوقتو ريغصتلا ءاي هديربَو اؤاو فلألا وه يذلا ةلعلا فرح
 . ةريون

 لحيَوز قأ هيف لحارو لصعيؤف لقف لعافك امو
 فرع ريغصت دنع ءاي هبلقاف فلأ هيناث دعب نم نكي نإو

 ملاظك لعيوف هريغصت يف لاقي لعاف نزو ىلع ءامسألا نم ناك ام هانعم
 هبلقاف فلأ هنم يلالا فرحلا دعب ناك نإو ربيوج ىلع رباجو مليوظ ىلع

 رّتَمحح رامحلا يف لوقتو ريدج هيف لوقت رادجلاك ريغصتلا ءاي يف اهمغداو ءاي
 . ريقحت رأ مظعت نيهجو دحأل نا هانعم (١ر)

 



 نم عومسملا وه اك لازغ وحن يف كلذكو ماغدالا ىلع لدتل ءايلا ديدشتب
 . ملعأ هللاو برعلا نسلأ
 ىنتفلا َنيحيرُس ناحرسك امسإ ىنأ دق افصو نالعف ىلع امو
 فرع نامينع ذناثع لنم وأ فرصني امم هارت اذإ اذه

 فخف نيريكس ناركس لثمو فرصني ال ملع اذه نأل

 لثم فصو لصألا يف وهو نالعف نزو ىلع ءامسألا نم ىتأ ام هانعم

 ءاي هفلأ بلقت يأ نيريكسو نيحيرس هريغصت يف لوقت ناركسو ناحرس
 هبشي امم ناك اذاف هفرص زوجي امم مسالا ناك اذإ اذه ريغصتلا ءاي هديرتو

 نارهزو ناثعك كلذو فصولا يف تلمع امك هيف لمعت مل ملع وهو نانع
 . ناريهزو نامينع هيف تلق

 نارغفيعزب نرصي نارفعزك يسادس مساو

 نوكي نيماللا كرحتم ناللعف نزو ىلع يذلا يسادسلا مسالا نأ هانعم
 . ريغصتلا ءاي اديزم هلصأ ىلع هل ءاقبا نالليعف ىلع هريغصت

 فذحنملا كاذ لصأ هيلإ در فذح يثالث مسا نكي نإو

 كلذ هيلإ در فرح هنم فذح ايعابر لصألا يف مسالا ناك نإ هانعم
 ةهيفش هريغصت يف لاقي ةّهَقش اهلصأ ناف ةفش لثم هريغصت ديرأ اذإ فرحلا
 ناف ةاش لثم يعابر هلصأو ةلع فرح هيناث ثالن مسا يف لمعلا كلذكو

 ههبوش هريغصت يف اولاقف ةحتف دعب تعقو اهنأل افلأ ؤاولا تبلق ة ةهوش اهلصأ

 . ملعأ هللاو لصألا يف ناك يذلا فوذحملا فرحلا درب

 ةداقلا دنع ريغصتلا يف فذحت ةدايز ىلع يسامخ ناو

 قزيرم قزترم يف كاذك قلطم قلطنم مهلوقك
 اميلعتلا عف لصأ اهنأل اميا ىقبتو ءاتلا فذحت

 كلت هنم تفذحو هريغصت ديرأ اذإ هيف ةدايزلاب يسامخلا مسالا نأ هانعم
 اولمع كلذكو ةديازلا نونلا هنم اوفذحف قليطمب هورَّقص قلطنمك ةدايزلا

 اذهو ناسللا ىلع هلقث فخيل قزيرم هيف اولاق قزرلا بلاط يأ قزترم يف
 . ملعأ هللاو اميملا ىقبتو ءاتلا فذحتف : هلوق ىنعم
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 ةدايزلا فرحأ

 ةرشع قافتالاب مهدنع ةررقملا ةدايزلا فرحأو

 مبتسا لوه اي لوقت اهكاهف ملكلا نم زجوم يف تعمج دق
 دازتف منتسا لوه اي اهعمجي _ مظنلا يف امك _ ةدايزلا فرحأ نأ هانعم

 نم كيلع رم امك لاحلا اهيضتقي ضارغأل لاعفألا ضعبو ءامسألا ضعب اهب
 . اهنم فذحت يتلاو اهيف دازت يتلا اهتنكمأ

 ارغصت نأ تدرأ نإ فذحلاب ىلريي يءانت مسا نكي نإو

 فرع دق لصأ تئش نإ نرهعصر فذح يذلا كلذ هيلإ ددراف

 ارصبلا ءاغبلا ليبس كلساف ارم الو ,خأ يباو بدي لثم
 اك هنم فوذحملا هيلإ در هريغصت ديرأ اذإ فذحلاب يءانثلا مسالا هانعم

 هيلإ درلاب ينانثلا ريصيف هرخآ فذح اذإ يعابرلا مسالا يف ةدعاقلا يه

 ىخأ ,خأ يف وه اك يتب نبا يفو ةّئدُي دي يف : لوقتف ايئالث هنم فوذحملل
 . اذكهو ىق مد ينو

 ذخأ لصأ ىلع مهل هريغصت ذشي لوصومو ةراشإ مساو
 يتللا مكح مهدنع اذكهو يذلا كلذكو اذ هلانم

 يذلاك لوصوم مسا وأ اذك ةراشإ مسا ناك ام ريغصت ذاشلا نم هانعم

 : لياقلا لوق هيلعو اّيذ اذ ريغصت يف لوقتف يتلاو
 دًدمملا فارطلا كاذ لهأ الو

 ريمضلا ىلإ هتفضأ تئش نإو ايتللاو اّيذللا يتلاو يذلا ريغصت يف لوقت اك
 . َنكايذو مكايذو كايذو اإكايذو كايذ : تلقف

 همليغأ لقف ناملغ لثمك هيبيصأ انناييص يف كاذك
 الفتحم هل نك مرسايقلا لصأ ىلع ةيبصر يبص يفو ١

 كلذكو لصألا ىلع افلأ ديزتف ةيبيصأ ةيبصلا ريغصت عومجم نأ هانعم
 لوألا يف لوقتف ةيبصلاو يبصلا درفم امأ ةمليغأ ناملغلا عومجم يف لوقت
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 يف لوقتو لصألا ءايب ريغصتلا ءاي هرخآو ءابلا حتفو داصلا مضب _ يتلم
 لوأ نأ ىفخي الو لصألا ىلع ءايلا ةدايزو داصلا مضب ةيبص : ةينالا
 . آلوأ امومضم نوكي نأ دبال رثكأ وأ اينالث ناك رغصملا مسالا

 اريغ ذإ لبيور ىلع مث ارقص ليجر ىلع لجرو
 اولًّصأ امم وهو ذوذشلا ىلع لبقي ليجر دعب لجيرر

 دعب اؤاو دادزيف لبيور ىلع ليجر رغصيو ليجر ىلع لجر رغصي هانعم
 ديرأو سايقلا اذه ريغ ىلع ناك ام امأ رقصملا ريغصت حصيل هنم فرح لزأ

 ةلحارك ةلعاف نزو ىلع ناك امو ليجيجرك ليعيعف ىلع رغصي اضيأ هريغصت
 ةيهاد يف ةيهبودو ةلزان يف ةلزيونو ةلحيورك ةلعيوف دايق ىلع رغصي ةلزانو
 : مهرعاش لاق اك

 لمانألا اهنم فصت ةّيهبوذ

 لغ دق سنجل ليعيفا هيف لقف لاعفإب سايق ىلع امو
 رسكب _ لاعفإ نزو ىلع سنجلا ىلع ةلادلا ءامسألا نم ءاج ام هانعم

 يف لوقتف _ ريغصتلا امهادحا _ نيءايب ليعيفأ ىلع رغصيف _ ةزمهلا
 . راطنقو رانيد يف اذكهو نيسينأ ناسنإ ريغصت

 درت ةيشع ىلع ةشع درو ..... ةيرق ىلع ةيرقو
 البنلا هاري اسايقم نوكي الف لصأ هل سيل ام لكو

 اهوحنو ةيشعو ةيرق كلذ نمو دعاوقو لوصأ ةيبرعلا تافيرصتل هانعم
 ءايلا يف مغدتف ريغصتلا ءاي امهيءات ىلع ديزتف ةينغو ةيرق امهريغصت يف لوقت
 نع ةملكلا ريغتت الف امهيف ماعدالا ىلع اليلد ديدشتلا امهيلع عضتف ةيلصألا

 سبللا فوخ هيلع ساقي الف لصأ هل سيل امو _ تملع اك _ اهعضو لصأ
 ةيسايق تسيل ةيعامس لصألا يف ةغللا نإف لالتخالا ىلإ ةغللاب يضفي يذلا
 نأ بجيف اهنيزايم تعضو كلذ ىلعو اسايق ال اعامس برعلا نع تلقن لب
 يف لاقم انلو ةغلابلا ةجحلا وه يذلا ميركلا نآرقلا ةدمع اهنأل امامت ىعارت
 . هلل دمحلاو تيب ةئامثالث نم رثكأ ماقملا اذه
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 بسنلل ١

 برعلا نع قأ دق يدمحيلاك بسنلا ءاي نمزلت تبسن نإو

 ارم الو نبلقئ ًءايف ءاه ىرت مسالا رخآ يف نكي نإو
 بسنلا ءاي ىمست ءاي هرخآ يف مزلت فورعم برعلا دنع بسنلا نأ هانعم

 اضيأ اذكهو يدزألاو يفرقلاو يدمحيلاك هانعم رهظيو بسنلا فرعي اهبو
 ىلع ناك ام الإ لصألا ىلع يلامعو يكمو يرصب دلب ىلإ بوسنملا يف لوقت
 يذلا مكحلا اذهو ١0بابلا رخآ هللا ءاش نإ هيلع ملكتنسو لصألا فالخ
 . لاوحالا عيمج يف هانلق

 يفالنفلاكف يعابرلا وأ يثالغلا انروصقم ىلإ بسناو
 ىواست امهرمأ ىرت ىتح اواو ريخألا فرحلا لدبت

 روصقملا يعابرلا يفو ىتفلاك يثالث روصقم مسا ىلإ بسنلا نأ هانعم
 ايندك ينالث وهو طسولا نكاس يف لوقتو يوضترم هيف لوقت ىضترمك اضيأ
 . ناهجولا هيف زاجف روصقم هنأل يوايند زوجيو يويند

 بهني هارت ال ةفرل بسني اضيأ ةفرحلا بحاصو

 لوصألا ىضتقم هيف عارف يلوتقبلاو لاشبلاك كلذ

 نالف هيف لاقي رازجلاو باّنصقلاك هتفرح ىلإ بسني ةفرحلا وذ هانعم

 راّمتلاو كايحلاو جاسنلا اذكو _ افرع يباَبصقلا هيف زوجيو باصقلا
 لاّيخحلاك اهلهأ اهب فرعتف باسنألا لحم ةلاح عيشت يتلا تافصلا نم اهوحنو
 . ملعأ هللاو ماشغلاو رامسلاو

 لعفلا بصاون

 مزتلت يتحو يكو نل مث نأ متألا عراضملا لعفلا بصاون
 دوجوملا مهعضو يف كاذل دورحجللو ليلعت مالو
 تبصن اهارت اعبط اهل يفن تبث نإ ناك دعب نم يتلا يهو

 . ارجو ابصنو اعفر بارعإلا لاوحا عيحج يف تباث هالق يذلا مكحلا اذهر )١(
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 يهو _ ةزمهلا حتفب _ نأ : اهلوأ عراضمل لعفلا بصاون نأ هانعم

 كمايق يأ _ موقت بصنب موقت نأ ينبجعي وحن ةيردصملا اهنومسي يتلا
 نونلا نوكسو ماللا حتفب _ نل : اهنمو و هيل راشملا ردصملا وه كمايقف
 لانيو موقت بصنب ( اهُموحل هللا لاني نل ) موقت نل وحن دبؤملا يفنلا اهانعمو
 اهنيع رقت يك كمأ ىلإ كانعجرف ) وحن ليلعتلا اهانعمو يك : اهنمو
 يهو ىتح : اهنمو هيلع فوطعم نزحت الو يكب بوصنم قتف ( نزحت الو
 مال : اهنمو ىتحب بوصنم نوكتف ( اصرح نوكت ىتح ر وحن ةياغلا ءاهتنال
 بوصنم اهوبكرتف ( ةنيزو اهوبكرتل ) وحن ةيليلعتلا يك ةديضع يهو ليلعتلا
 نب يفنب ةقوبسملا ناك دعب عقت نأ اهطرشر دوحجلا مال : اهنمو هيف ماللاب

 اب بوصنم مهبذعيف ) مهبذعيل هللا ناك امو ) وحن ةروسكم لازت الو

 . دوحجلا

 دهلا يف مهيلع ىنضقُي ال وحن يف ادرو باوجلا يفن يف ءافلاو
 . دق صن ةيآلا يف لعفلل تبصن اهارتف اوتوميف يأ
 رزي نم زوزملا مركيف اديز رزف وحن يف رمألا لعف دعبو

 هلوق يف امك ىفنملا ال باوج يف يتلا ءافلا اضيأ لعفلا بصاون نم هانعم
 باوج يف يتلا ءافلاب بوصنم اوتوميف ( اوتوميف مهيلع ىضقي ال ) وحن يف

 كمركيف اديز رز وحن رمألا باوج يف يتأت يتلا كلذكو مهيلع ىضقي ال
 يتات يتلا ءافلا كلذكو اهيلإ راشملا ءافلاب بوصنم ع راضم لعف كمركيف

 كذدمعاسُتف انعم ريست الأ وحن اضيأ عراضملا لعفلا بصنت مالكلا ضرع يف
 . رفغي بصنب مكل زفغيف هللا نورفغتست الأ
 ثلؤاَح يذلا كردأف انه تنك تيل وحن ينمتا اذك

 ينمتلا باوج يف يتأت يتلا ءافلا اضيأ عراضملا لعفلا بصاون نم هانعم

 راشملا ءافلاب بوصنم زوفأف ( اميظع اوف زوفأف مهعم تنك ينتيل ) وحن
 . اهيلإ

 اتبث دق عم واوف هل بصن ىتأ امدعبو اضيأ نم دعبو

 يردت سايقلاو يلرز لوقت رمألا ديعب وأ يهن دعب نم
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 يلرز وحن ام دعبو نمم دعب عقاولا عراضملا لعفلا بصن حص هانعم
 كممركأف يتات بصنب هلثم يتاتف قلح نع ةنئال : هنمو كمركاف ديعس اي

 : اهنمو ةدع بصاونب عراضملا لعفلا بصنيو نابوصنم يتأتو
 القع الإ دعب نم ىتأ وأ نأ ىلإ اهانعمب تءاج اذإ وأو

 رداف كاذ لصأل نملسي وأ رفكلا بر َنلننتقأل وحن
 ىلإ ىنعمب تناك اذإ عراضملا لعفلل بصنلا تاودأ ىدحإ وأ نأ هانعم

 : رعاشلا لوقك نأ وأ ىنعمب وأ نأ

 . تيبلا _ ىنملا كردأ وأ بعصلا ًنلهستسأل

 ةيليلعت ةلمج ىلوألاف ىنملا كردأ نأ ىلإ وأ ىنملا كردأ نأ الإ ىنعملاو

 بصانلا له فالخلاو فورعم نيهجولا ىلع دارملاو ةيئاهتنا ةلمج ةيناثلاو
 . رظن هيف ةرقملا نأ وأ واولا انه لعفلل

 فرع اهلصأو فذحت مل تبنت فلأ لعفلا رخآ يف ىرت نإو

 اردصأ امكح كلت ريغنت مل ىرت ام هيلع سق ىنضرت وحنك
 يه امك تتبت فلأ هرخآ هبصن بولطملا عراضملا لعفلا ناك اذإ هانعم

 رهظت ملو نلب بوصنم ىنضرتف ( ىراصنلا الو دوهيلا كنع ىضرت نلو ) وحن
 . ملعأ هللاو اهيلإ راشملا فلألا كلتب لحملا لاغتشال هيف بصنلا ةكرح

 ةسمخلا لاعفألا

 رمهاشلاك اهبصن نوكي اهنم رخآلا فذحب لاعفأ ةسحخ
 اييلعفت مث ثانالا يفو انزولعفي مث نوللعفتف

 اممتم هريغ هيلع سقو املعاف نالعفي ىنملا يفو

 بصنت ةسمخلا ةلنمألا اهيمسي مهضعبو ةسمخلا لاعفألا هذه نأ هانعم

 ( اولعفت نلو ) مزجلا يف ( اولعفت مل ) وحن نونلا وهو اهرخآ فذحب مزيتو
 . ملعأ هللاو بصنلا ف
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 لعفلا مزاوج
 ل . دعب مهعم رمألا مالو 11 متألا عراضملا لفلا مزاوج

 ىتا ناك اهب مهدنع مرزجلاف اتبث يفنل تءاج اذإ الو

 اكاذ وحنو ريخلا كلأسي اكاتأ ىتف رهت ال لوقت

 وحن مل اهلوأ عراضملا لعفلاب اهلمع صتخي يتلا مزجلا فرحأ نأ هانعم
 مزاوجلا نمو ( اورفك نيذلا نكي مل _ مكل لقأ ملأ ر بهذت ملو لعفت م
 قفنيل ) وحن رمألا مال اهنمو ( مكبولق يف ناميإلا لخدي املو ر وحن امل
 ( موق نم موق رخسي ال ) وحن ةيهانلا ( ال ) اهنمو ( هتعس نم ةعس وذ
 . ةيآلا

 نيم ريغب مهدنع لمعت نيلعف يفف طرشلا فرحأو

 املعلا يخأ اي كاذ ررق اك يتأ اهتخأو نأ كلتو
 يف لق وأ نيئيش يف نالمعت اهديدشتب يمأ اهتخأو ةيطرشلا نإ نأ هانعم

 لكآ لكأت نإو بكرأ بكرت نإ وحن هءازجو طرشلا لعف نايمسي نيلعف
 لعفت ايأ وحن ةددخملا ن أب موزجم امالك و هؤازج ينانلاو طرشلا لعف لوألاف

 . بذكلا نيماو اذكهو مركأ مركت ايأو لعفأ

 اتث مزل اتأ اذكهو ىنتمو ىتأ مث امهمو نمو
 امذإ لاقي اضيأ اذكهو ام ايأ ايحو اننأو

 نم ) وحن طرشلل ةنمضتم يأ ةيطرش تناك اذإ لعفلا مزبت نمم نأ هانعم
 ( انرحستل ةيآ نم هب انتأت امهم ) وحن امهم كلذكو ( انيد مالسإلا ريغ غتبي
 لخدي امل ) وحن امل امأو مركت تلزن ىأ وحن _ نونلا ةددشم _ ىتأ امأو

 انيح امأو ( توملا مككردي اونوكت اهيأ ) وحن ايأ امأو ( مكبولق يف ناميإلا
 ايأ وحن مملا يف نيونتلا نون ماغداب ام ايأ امأو اريخ قالت بهذت اثيح وحن

 دقو بكرن بكرت امذإ وحن _ ةزمهلا رسكب _ امذإ امأو لعفن لعفت ام

 نم طرشلا فرحأ ةيقبو ( ادب هيف مقت ال ) وحن هنمو ةيهانلا ال ركذ قبس
 . هللا ءاش نإ اهدجي تالوطملا ىلإ اهيف عجريلف اهدارأ

 . ةددشملا يأو )١(
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 امولو الولو امأ
 ىتأ امول اذكو نيتيطرش اتءآاج دق امهف الولو امأ

 ليصفتلاب امأ صتختو ىنعملا تابراقتم تاوخأ امولو الولو امأ نأ هانعم

 امهم نع بونتو اذكو اذك وهف ءيش نم كي امأ وحن امهم ىنعمب يهف
 اذكو اذك وهف ءيش نم نكي امهمو وحن اهباوج يف ءافلا يتات كلذلو
 عانتما ىلع نيتلاد انوكت نأ لوألا نيهجو ىلع نايتات امهف امولو الول امأو

 مالكلا ءادتبا نامزليو ( نينمؤم انكل متنأ الول ) وحن رخآ دوجول ءيش
 امهل مزليو ابوجو افوذحم امهدعب ربخلا نوكيو أدتبملا ىلع الإ نالخدي الف

 هتمحرو مكيلع هللا لضف الولو ) وحن هفذح زوجيو امهتيطرش ىنعمل باوج
 . اذكهو متكله هريدقتو هارت ك باوجلا فذحف ( مكح باوت هللا نإو

 عباوتل ١

 عماس ريخ حاص اي اهف نكف عباوتلاب فرعت ةعبرأ

 فوصوملل فصولاو مهديكأت فورعملا لدبلا مث فطعلاك

 جاجفلا تقاض اعيمج مهب جاجحلا اذكو ورمعو ديز

 عبتي وهف فطعلا اهلوأو ةفورعم عاونأ ةعبرأ ةاحنلا دنع عباوتلا نأ هانعم

 اديز تيأرو ورمعو ديز ءاج وحن هرجو هبصنو هعفر يف هيلع فوطعلا
 لدب عاونأ ةنالث وهو لدبلا عباوتلا نم يناثلاو ورمعو ديزب تررمو امعو
 تلكأ وحن لك نم ضعبلا لدب : يناثلاو كوخأ ديز ءاج وحن لك نم لك
 . ازامح الجر تيأر وحن طلغلا لدب : ثلانلاو اهنلت ةكمسلا

 ديكوتلا
 .مه

 دروي ماقملا يف ريمضلا عم اودكأ ةادهلا نيعلاو سفنلاب

 بهذ وحن نيعلاب نوكيو هسفن ديز ءاج وحن سفنلاب ديكوتلا نوكي هانعم
 مهوتم مهوتي ال ىتح دوصقملا قيقحت امهدافم هل ديكوت هسفنو هنيعف هنيع ديز

 . هرمأ وأ هريغ يناجلا نأ
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 اعومسملا قباط ريمض عم اعيمج الجكَر اتلكو لك

 وحن ريمضلا امهمزاليو اتلكو الكو لك ديكوتلا تاودأ نم نأ هانعم

 امثالك ناخيشلا ءاج وحن ركذملا ىننملا اهب دكؤيف الك امأو مهلك موقلا ءاج
 تءاج وحن ايزاجم وأ ايقيقح اننؤم ناك ءاوس ثنؤملا اهب دكؤيف اتلك امأو

 تادكؤملا نمو ( اهلكأ تتآ نيتنجلا اتلك ) ىلاعت هلوق هنمو امهاتلك ناتأرما
 مهعيمج لاجرلا ءاج : لوقتف ءاسنلاو لاجرلا ةعامجل يهو ( عيمج ) ظفل

 لاجرلل نوعصبأو نوعتبأو نوعمجأو ( اعمج ) اضيأ كلذكو نهعيمج ءاسنلاو
 ىلإ هتفضأ نإو عمج ءاسنلا ءاج : لوقتف ( عمج ) ظفل ةصاخ ءاسنللو

 لوقتف ةفاكو ةماع ظفل ديكأتلل لمعتسي اممو ًرهعَمجج هيف تلق نهريمض
 اه عستي ال ىرخأ تادكؤم كانهو مهتفاكو مهئماعو ةماع موقلا ءاج

 . اذه انرصتخم

 يف ملاعلا ديز ءاج وحن مذل وأ ,حدمل ناك ءاوس تعنلا ( عباوتلا نمو ر
 . مذلا ف هيفسلا ورمع ءاجو حدملا

 قبس امل اقاحلإ
 رصتقت رمأل ةنالن مث ربتعت ذإ ةتس فطع فرحأ

 ديز ءاج وحن واولا يهو الامجإ ةعست لصألا يف فطعلا فرحأ نأ هانعم
 فطعلل يهو ركبف دلاخ ءاج وحن ءافلا غ عمجلا قلطمل يهو ورمعو

 ءاج وحن ىتحو ورمع مت ديز ءاج وحن يخارتلاو فطعلل يهو مثو بيترتلاو
 نكلو ماهفتسالا نمضتتو ورمع مأ ديز ءاج وحن مأ همدخ ىتح ديسلا

 يهف ارمع نكل اديز برضت ال وحن لعفلاو الب ةقوبسم _ نونلا ةنكاس

 يهو لبو طقف اظفل لب اقلطم هيلع فوطعملا عم فوطعملا كرشت ال

 ديز ءاج وحن امكح ال اظفل هيلع فوطعملا عم فوطعملا كرشت بارضالل

 . اذكهو ورمع لب
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 فرصني ال ام

 اوركذ دق إمك هفالخ انه ركذنو ىنضم امسألل فرصلاو
 املعلا لوقي هرصق بجوي امب ءاج وأ تافصلا يف لعفأ

 يأ هفالخ انه ركذنو ءامسألا نم فرصني ام قبس هانعم
 دمحأك تافصلا يف لعفأ نزو ىلع ءاج ام وهو ةيبرعلا يف فرصني ال ام

 ليضفتلا لعفأو اهوحنو برعيو ريصنو ديزيك لعفلا نزو ىلع ءاج وأ دوسأو
 اذإ الإ هيف نيونتلا لوخد مدعل فرصني ال كلذ لكف الوأ هيلإ انرشأ اك

 . ةركن راص

 ربخلا ىتش مث ىلركسو اينف رظناف لد ثينأتلا ىلع امو
 ءاج مهعم ثينأتلا فلأب َءالعفأو َءالعف نزو وأ

 املع ناك ام نأ لوألا دعب يذلا تيبلا يف يتلا ةراشإلا بسح هانعم

 ناك وأ دعسو ىملسو ىلهبو ىوزنو ايندك ايقيقح وأ ايزاجم انينأت ائنؤم
 مضب _ ىلعف نزو ىلع ةفص وأ املع ناك ءاجرعو ءاروعو ىركسك افصو
 ءالعف ةنز اضيأ ادودمم ناك وأ انرشأ اك اروصقم _ اهرسكو اهحتفو ءافلا

 . فرصني ال نني ال ام قلطمو اهوحنو ءايبنأكو ءانسحك

 دري هفرصو لعافملا وأ درو لعافم نزو ىلع امو

 ىلع امو دهاعمو دجاسمك لعافم نزو ىلع ءامسألا نم ءاج ام هانعم

 هذهف نيكاكسك ليلاعف نزو ىلع وأ بيزايمو بيراحمك ليعافم نزو
 لقنلا فرصتلا نم اه عناملاو فرصنت الف نيونتلا اهلخدي ال اهلك ءامسالا

 . عومجلا ةياهن اهنأل

 ثدحي ذإ نفرصي مل ةفرعم ثنؤي فلأ ريغب امو

 نطفلا ليهأ عم ءاوس وهف نكي مل نإو ايقيقح ناك

 ايزاجم وأ ايقيقح انينأت ناك ءاوس ثينأتلا فلأ ريغب اننؤم ناك ام هانعم

ىنتم ناك وأ ةعيبرو ةحلطك : ينانلاو . ىملسو ىدعسو ىنبك : لوألاف



 ناك ام كلذكو هب الودعمو املع هنوكل فرصني ال هناف عابرو ثالن وأ

 . بنيزو داعس وحن
 اوكح اذك اهرسك وأ اهحوتفم وأ ءافلا مضب ىلعف ىلع امو

 ىردي سايق ىلع نفرصت ال ىركذ كاذكو ىركسو ايند
 يتلا ةلعلل فرصت ال _ ءافلا ةثلثم _ ىلعف نزو ىلع تءاج ام هانعم

 . نكمم ريغ اهنيونت نإف اهرخاوأ يف
 املع لوق فرصي الف داز امل ليلاعف نزو ىلع امو

 ىلع ءاج ام اذكو اهوحنو رينانسو ريناندك ليلاعف نزو ىلع ءاج ام هانعم

 اهوحنو ريراوقك ليعاوف نزو ىلع ءاج وأ نيزايمو بيراحمك ليعافم نزو
 . فرصت ال كلذلف نيونتلا اهلخدي ال نازوألا هذه لك

 نلهجي مل هفرصف هطسوأ نكس ناك يذلا يثالثلا امأ

 اوكح اذك املع كانه ناك ولو رصم اذكو دنه لثمك

 هنأل فرص اَملَع ناك ولو طسولا نكاس ايثالث مسالا ءاج نإ هانعم
 . قطنلا ىلع اليقث نوكي ال

 انايبلا عق فرص نم عنمي اناك فيك لعفلا نزوب امو

 هفرص زاج هنيونت زاج امو هنيونت زاج اج هربكت برعلا دنع زاج ام هانعم
 هيلع مالكلا قبس لعفلا نزوب ءاج امو

 املعلا دنع ليئاكيم حك املعاف اًّيمجعأ امسإ ناك وأ

 ابُكر رمأل ناك هنإف ابرلا قحلأ هوبكر وأ

 ليعامساو ليئاربجو ليئاكيمك هنيونت عتتما ايمجعأ امسا ناك ام هانعم
 وأ كبلعبك جزم بيكرت ابكرم ناك ءاوس ابَحرم ناك ام كلذكو اهوحنو

 . فرصنت ال لاكشألا هذهف كلذ وحنو نادملا دبعك ةفاضإ بيكرت

 هلدع فرعاو هيلع سقت الف هلصأ نفرعي ال ام لكو
 فرغ مهعم اهنايب ةدعاق فرص رطضي رعاشلا هل امو
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 يذلا رعاشلا هل رطضي ام امأ هيلع ساقي ال لصأ هل فرعي ال ام هانعم
 بدألا لهأ قافتاب هيلإ رطضا ام فرصي نأ هل زاج ةيبرعلاب ةربخلا هل
 . ملعأ هللاو لاوحألا ضعب يف رعاشلل دبال هناف رعشلا ةرورضل

 ددعلا

 نيم ريغب اهب ةقحال نينثا دعب دادعألا يف ءاهلاو
 ارتما كاذ يف سيلو ةرشعل اركذ دق ام عبتت ةنالن
 اوملعاف ثانالا يف هوبكر نإ مزليف ثنؤم اذكمهو

 املعلا هارت اذكه ركذ ام سكعب هرخآ يف مزلت

 لوألا هئزج رخآ يأ هرخآ اهلا مزلت ةرشع ىلإ ةثالث نم ددعلا نأ هانعم
 لاجر ةرشع ىلإ ةسمخو ةعبرأو لاجر ةنالث : هيف لوقتف اركذم ناك اذإ
 ثالث نم لوقتف ةطوبرملا ءاتلا لق وأ ءاهلا هقحلتف اننؤم ددعلا ناك اذإ امأ

 رشع دحأ : تلق تارشعلا يف اذخآ ددعلا ناك اذإف ةوسن رشع ىلإ ةوسن
 دودعملا ناك نإو الجر رشع ةعست ىلإ اهداحآ اهيلأ راشملا ءاتلا قحلت مث الجر
 ةرشع عست ىلإ اذكهو ةأرما ةرشع ىدحراك ددعلا يرطش ءاتلا تقحل اننؤم
 لوألا عضولا دايق ىلع ةأرما ةئامو لجر ةئام ىلإ دادعألا يهتنت ىتح ةأرما
 داحآ ىنبتو نيلاحلا يف ابوصنم يددعلا بكرملا نم لوألا نوكيو امهيف
 . اذكهو ااناو اروكذ حتفلا ىلع بكرملا

 يفولا لاحلا ىلع عمج ىلإ الإ فيضت ال ةرثنعل ةذنالن
 فلتخي مل اهف لصأ درفملل فيضأ هذه فلألاو ةئامو

 لاجر ةرشع يدنع وحن عمج ىلإ الإ فاضت ال ةرشع ىلإ ةثالث نأ هانعم
 ةئامو لجر ةئام يدنع وحن درفملا ىلإ فاضتف فلألاو ةئاملا امإ ةوسن رشعو
 : هلوقو ىنملاو عمجلا كلذ لمشيو ةأرما فلأو لجر فلأ كلذكو ةأرما

 . ملعأ هلاو ىلإ ىنعمب ماللا نوكتف ةرشع ىلإ يأ ةرشعل
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 ر دصملا

 ةيرم ريغب مهدنع لمعي ةيدعتلا يذ لعفلاك ردصمو
 ارَبْحلا هارت لعفلا عم نأب اردق نأ اك لعف نع بان نإ
 ادرو دق اذكه ينضملا هب ادصق ام اذإ لعفلابو نأب

 مسر اذكه فيرعتلاب ءاج وأ ميلع لصألاو لعفلاو امب اك
 اديزف اديز ابرض وحن ىدعت اذإ لعفلا لمع لمعي ردصملا نأ هانعم

 ريمض لعافلاو لعفلاو نأب ردق اذإ امكو برضا نع هتباينل ابرضب بوصنم
 يضملا يف سمأ اديز كبرض نم ثبجع وحن لعفلاو نمب رذف اذإ اذكو رتتسم
 ادرجمو افاضم ردصملا اذه لمعيو لاحلا يف نآلا وأ لابقتسالا يف ادغ وأ

 فلألاب ىلحملا اذكو اديز برض نم تبجع وحن نؤنملا وهو لأو ةفاضالا نم
 . ملعأ هللاو هيلع قفتم كلذ لك اديز برضلا نم وحن ماللاو

 لعافلا مسا

 اولفتحاف لعاف مسا مهدنع لمعي حيحصلا عراضملا ىنعم

 ناك ناف لابقتسالاو لاحلا يف لعفلا لمع لمعي لعافلا مسا نأ هانعم
 ادرجم ناك نإو نآلا وأ ادغ اديز براضلا اذه وحن ماللاو فلألاب افرعم
 يضاملا ىنعمب لمعي الو نآلا وأ ادغ اديز براض اذه هيف لاقيو ننيف

 لمعي ال وهو يضاملا ىنعمب نوكي هنأل سمأ اديز براضلا اذه لاقي الف
 . ًالابقتساو الاح يأ رمألا وأ عراضملا لعفلا ىنعمب الإ

 الصح دق هلبق نوكي ءيش ىلع هداتعا هيف اوطرتفاو
 ادب تعنلا وأ يفن هلبق وأ ادن فرح وأ ماهفتسالا لثمك

 : وحن ماهفتساب اقوبسم نوكي نأ لعافلا مسا لمع يف طرتشي هانعم
 براض ام وحن يفن هقبس وأ البج املاط اي وحن ادن وأ ارمع ديز براضأ

 الاح ناك وأ اديز براض لجرب تررم وحن تعنب اقوبسم ناك وأ ارمع ديز

 ةسمخ كلتف هلومعم اًسرفو ديز نم لاح ابكارف اسرف ابكار ديز ءاج وحن
 طورش .
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 ثينأتلا ةمالع

 دصقلا اذه ةلدأ اتلاو دملل مك رصقلا فلأب
 فرغ دق مهيدل اهوُيش اتلاو فيكلا كلذك نذألاو نيعلاف

 ذبن ذإ روبصو روكش اذك ذشي امه ةناسنإ ةلجرو
 ثبشت اهب حرجلاو لدعلا يف ثنؤملل ءاج روكذلا بسح
 اتبث اذه لحفلاك ةأرمال ىنتأ راطعمو اذهم كاذك

 ىدعس لنم ركذملاك ثنؤملل ثينأتلا اهمزلي ءامسألا ضعب نأ هانعم

 ىلع لازت ال ام اهنمو دودمملا يف ءادوسو ءارمح لثمو روصقملا يف ىملسو
 نّيبتتو ذاشلا يف ةناسنإو ةلجركو فتكلاو نذألاو نيعلاك ثينأتلا لصأ

 ,حيرج ةأرماو لدع ةأرماك ركذملاو اهنيب ةكرتشملا اهتافص يف اًبلاغ اهتنونأ
 وأ ةروكش وأ ةحيرج وأ ةلدع ةأرما لاقي الف روبص ةأرماو روكش ةأرماو

 ثانالاو روكذلا اهيف كرتشي دايقلا اذه ىلع ظافلألا هذه نإف ةليتق وأ ةروبص

 ةرينكل راطعم ةأرماو مالكلا ةرينك يأ راذهم ةأرما يف اضيأ كلذكو ظفحيف
 ةأرما وحن امأو ظافلألا هذه يف ثانالاو روكذلا كرتشي كلذكف راطعالا
 ةأرماو ةميرك ةأرما وحن امأو هيلع ساقي الو ظفحيف ةنيكسم ةأرماو ةودع
 لاعت هلوق يف مك ةميمر ماظع اضيأ كلذكو يظفلو يونعم ثينأتف ةميلح
 حلطصم هئاه فذح نأ الإ تفرع اك لصألاف ( ممر يهو ماظعلا يحي (

 . ملعأ هللاو قبس امب اهل اقاحلا ةغللا يف اهيلع

 م اغداا

 مَّلَع رمألل ديدشتلا لعجيو مضي فرح ىلإ فرح مهماغدإ

 انكل فرصلا نم يه لب وحنلا نم تسيل تاماقملا هذه نأ ىفخي ال اك
 ماغدالاو . رينكلا اهلهج امبرو ةيبرعلا يف اهدوجو ةرثكل وحنلاب اهانقحلا

 ىقابلا فرحلا ددشيو اججامدنا هيف جم دني ثيحب فرح يف فرح لاخدإ وه

 مغدملا يأ نالنملا كرحتي نأ : اهنم طورشب نكل هيف ررقت ماغدالا نأ ملعيل
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 يف نيردصتم ريغ نيفرحلا نوك : اهنمو ةدحاو ةملك يف امهو هيف مغدملاو

 يأ لقف ىلع هيف امه يذلا نوكي ال نأو نددَكع نيكرحتم امهنوكو ةملكلا

 هيناثو هلوأ يأ نيعلاو ءافلا مومضم اهنمو ررذمك نيعلا حوتفم ءافلا مومضم
 نيعلا حوتفم ءافلا روسكم نوكي ال نأو عبارلا طرشلا وهو دجو للك
 نأو سماخلا طرشلا وهو ممذو مملَر _ فاكلا رسكب _ لكك

 نأو سداسلا طرشلا وهو بتلو للطك نيعلاو ءافلا حوتفم نوكي ال

 عمج سّس؛جك ةددشم نعلا حوتفم ءافلا مومضم لعف نزو ىلع نوكي ال

 يأ لليه وحن لعيف نزو ىلع ناك ام كلذكو عباسلا طرشلا وهو ساج
 حتفب للعف نزو ىلع ناك ام اضيأ كلذ نمو هللا الإ هلإ ال لوق نم رثكأ
 مالكلا ملس اذاف نماثلا طرشلا وهو ددهمو درق وحن نيعلا نوكسو ءافلا

 ةفورعم لوصألا ناف َبلو َنضو ةر وحن ماغدالا بجو لاوحألا هذه نم
 . اهيلع ساقي ال نكلو ةريثك يهو ظافلأ تذشو

 نكرحي يأ نافرح هرخآ نكي نا فو ماغدإ زاجو
 يكح مهنع ال مهفاف اذكهو ييع هلثمو ىتفلا ييحك

 ىدحإ رسكب _ ييعو ييح لثم ةملكلا رخآ نافرحلا ناك اذإ هانعم

 لوقتف نيفرحلا دحأ كفو ماغدالا مدع يأ كفلاو ماغدالا زاج _ نيءايلا

 اليلد ديدشتلا نوكيل اهيف مغدملا ءايلا ديدشتب ح ييح يفو ي يع 1

 . ملعأ هللاو ماغدالا ىلع

 املعا فرحلا يفو لعفلا يف نوكي اك امسألا يف نوكي انبلا نإ
 مهتفاف ثعبو لب كاذك نكل معنو ذنمو ذمو لججأ نمف

 انكلو ينبملا نع ديزت ال ةينبم ريغلا تاملكلا داكت ةريثك تاينبملا نأ ملعا

 كلذ نمف لانملا ةهج ىلع مهتاملك يف هولوانتو عاش ام يدتبملل ركذن
 ةينبم ةيناثلاو نوكسلا ىلع ةينبم ىلوألاف ذنمو ذمو معن ىنعمب لجَجأ : مهلوق
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 يهو نوكسلا ىلع ةينبم معن : هنمو مسالل نابي نافرح امهو مضلا ىلع
 ةينبم لب : هنمو فطع فرح يهو نونلا نوكسب نكل هنمو قيدصت ةملك
 ىلإ لوألا نم مكحلا لقن يأ بارضاو فطع فرح يهو نوكسلا ىلع
 يهو تحال ىلإ قباس مالك نم لاقتنالل يهو مضلا ىلع ةينبم دعبو ينانلا
 . امهنيب لصفلا

 مزل انه انبلاو ًطقو نحن مرج الو له ثيح لبق كاذك
 عمس ناتش فيكو يفو نيأ عبت اناّيأو سمأ هلنمو
 افلا ءاملعلا هيلع اك انبلا اهمكح فرحألاو زو

 اضيأ كلذك ثيحو مضلا ىلع ينبم فرظ يهو لبق تاينبملا نم هانعم

 ىلع ينبم كلذك طقو كراشملا وأ ملكتملا ريمض نحنو ماهفتسالل يهو لهو

 لبق امل مسا سمأ كلذكو اهلبق ال ديكأت ةملك يهو ديدشتلا عم مضلا

 اهلك ريامضلاو لحم مسا يهو نيأو نايإ كلذكو رسكلا ىلع ينبم مويلا
 هؤانبو ةيفرظلا هانعم فرح وهو يف كلذكو _ اقباس اهيلإ انرشأ اك _ ةينبم
 حتفلا ىلع ينبم ةئيهلا نع ماهفتسا مسا وهو فيك كلذكو نوكسلا ىلع
 يهو برو حتفلا ىلع ةينبم رخآ ىلع ءيش ليضفت ةملك يهو ناتش كلذكو
 ىلاعت هلوق يف اك ( ام ) اهب لصتتو ءابلا حتف ىلع ةينبم ابلاغ ليلقتلل ةملك
 يتأتو ةرورجم يهو اهدعب امع ( ام ) اهفكتو ( اورفك نيذلا دوي امز )
 . ليلقتلل زوجيو قبأ يل دبع بز وحن اليلق رينكتلل
 دري ىنم مهعم نيتللا يف ددعلا نم بكرم اذكهو

 الجر رشع ةثالث وحن برعم هيف سيل ينبم هلك بكرملا ددعلا نأ هانعم

 يأ اعم نيتلاحلا يف ةرشعو ثالث نيونتلا لخدي الف ةأرما ةرشع ثالثو
 كلذ ىلإو ةرشع عم الو رشع عم ةنالث نؤنت الف ثينأتلاو ريكذتلا ةلاح
 . نيتلاحلا يف هلوق ريشي

 لادج ام نود اديز كارد ,لازن اذك اقح يأ ريجو
 طلا دنع حيحصلا ىلع اه ابلاق مايطقو ماذح اذك
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 ءارلا رسك ىلع ةينبم _ ةلمهملا ءارلا رسكو ميجلا حتفب _ ريج نأ هانعم

 كاذكو كردأ ىنعم لعف مسا فاكلا رسكب كاردو اقح يأ ريج ىنعمو

 اضيا كلذكو هرخا رسك ىلع ينبم لكلاو كلذك ماطقو ةأرما مسا ماذح

 انتم ديعب يأ ( نودعوت امل تاهيه ) نارقلا يفو دعب ىنعمب لعف مسا تاهيه
 . رخا ءيشب لصتت مل ام مضلا ىلع ىنبت ( ضعب ) اذكهو دعبلا يف
 فرصي ىنعمل يوتحي ظفللاو فرعت تاملكلا يلاعم امأ

 اهب صاخ ىنعم ةملك لكلف برعلا اهب ملكتي يتلا تاملكلا نأ هانعم

 حلطصا نارخآ نائيش امه بارعالاو ءانبلا امأو يلاعلا بلاوق ظافلألا نأل

 . ملعأ هللاو اقباس برعلا نع زاج ام الإ امهيف زوجي الو برعلا امهيلع
 يف طقف تءاج ام تسيل برعلا مالك يف ةرينك تاينبملا نأ ىفخي الو

 ملق زجعي دقو اقباس هيلإ انرشأ اك ملعلا لهأ نم انريغ مظن وأ اذه انمظن

 ةذبن _ ميركلا ءىراقلا اهيأ _ هارت اك اذه انمظنو اهئاصحا نع بتاكلا

 نباو يطعم نبال امه نيتللا نيتيفلالاك تالوطملا ىلإ اهب لصوتي دق ةزيجو
 يف ةيبرعلا تاحلطصم ترصح نكت مل ةضيرعلا ةليوطلا امهحورشو كلام

 . هل لحاس ال رحب ةيبرعلا ناف مهتغل

 هتيانعو هللا لضفب عقو يذلا مظنلا اذه ىلع تاقيلعتلا هذه انررح دقو
 تاأاي مل نفلا اذه يف عساو مظن انل ناكو عوبسألا زواجت ال ةزيجو ةدم يف
 نم مهملا ىلعو مهألا ىلع يوتحي تيب فالآ ةعبس زواجي هنإف هلثمب دحأ
 نأ ثيحب دهاوشلاو دعاوقلا ىلع لمتشا دق مهوحن يف برعلا تاحلطصم
 لضف نم لكلاو نفلا اذه بتك نم ريثكلا نع هسرام اذإ هب يفتكي هسراد
 . هلضف نم ديزملا هلأسن ممعلا لضفلا هل يذلا هللا
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 ةمتاخلا

 دهتجاف اهلو تءاج وحنلا يف يدتبملل ةلثمأ هذهف

 الصأ امم لجألا غلبت نأ ىلإ نفلا يف ملسلا كل يهو

 ريبخلا نطفلا دنع نفلا يف ريثكلا نع تفك امبرو
 بلاطلا نيع نفلا فراعم ىلع فرعتلل ةليسو هانلعج مظنلا اذه نأ هانعم

 دعصي يذلا ملُسلاك وهف دارملا ةياهن ىتح هنم ذخألاو نفلا يف ذخألا ىلإ
 ىوصقلا ةياغلا ىتح تاجردلا نم عيفرلاو تاماقملا نم يلاوعلا ىلإ هيلع

 يتلا ةريسيلا ةذبنلا هذه نوكت نأ ىسعف تاعجارملل مازتلالاو تابنلا دنع

 نهذلا يذ نطفلل هيلإ راشملا نفلا اياضق نم ريثك نع ينغت ( سبقلا ) اهانيمس
 اهعلاط نم اهب عفني نأ بلقلا ممص نم لوتسملا هللاو ميلسلا بلقلاو يحلا

 . اهيف رظنلا نعمأو
 ىفخي ال لمجلا حرش يف _ هللا همحر _ يملاسلا مامإلا لاق امك ملعلاو

 لكل قفوملا هللاو حاورألا تاوذ ومنت امك يأ _ ائيشف ائيش ومني ملعلا نأ

 . حلاص
 انابأ دق ناك يلاعمللو اناعأ يذلا هلل دمحلا
 ممنتلا هليج ىلع اك مقنلا ليزج ىلع هدجأ

 ىلعو ةزيجولا ةذبنلا هذه ريرحت ىلع هايا هتناعا ىلع هالوم مظانلا دمح

 تابنلا ىلع ةلادلا ةيمسالا ةلمجلاب دمحلا ناكو ةزيزعلا اهيناعمل هتناباو هحاضيا
 اك همعن ليزج ىلع ةيلعفلا ةلمجلاب ةمعنلا هذه ىلع دمحب هفدرأ مث ماودلاو

 زمأ ةمعنلا ةلباقم ىلع ءانثلا وه دمحلا نأ ىفخي الو ماتلا هليمج ىلع هدمح

 . نآرقلا هب ءاج اك ملسم لك ىلع بجاو

 ايلوألا لك ردبو مهمتخ ءايبألا مامإ ىلع اّلصم
 ادشرأ ادبع هللا هيلإ امو ىدهلا ناب ام هللا هيلع ىلص

 رايخألا ةمئألا ةداقلاو راربألا هبحصو هلآو

 راصنألاو نيرجاهلا نم راحسالا ىجد يف نيمئاقلا
 دمصلا انبر ناوضر مهيلع دبألا ىلإ مهل نيعباتلاو
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 بجاول ءادأو هلمع لوبقل ءاجر أل وأ هدمح جك ارخآ هبر مظانلا دمح

 يهتنت الو دح ىلع فقت ال _ لجو زع هللا معن نأل ملسم لك ىلع متحتي
 مهتودق ءايبنالا مامإو ( هدمحأ ر لعاف نم لاح ايلصم : هلوقو . عب

 تافص نم ردبلاو هؤاهتنا باتكلا متخ نأ امك هدعب يبن ال هانعمو مهمتخو

 ءايلوألاو رهش لك نم رشع ةعبرأ ةليل كلذو لُمَك اذإ ردب هل لاقيو رمقلا
 ةمحرلاو ءاعدلا ةمألا نم ةالصلاو اهؤاحلصو ةمألا رايخ مهو يتلو عمج
 ةنثع يبنلا ىلع ىدهلا نايبب ةالصلا قلعو ةيردصم امف ىدهلا َناَب ام : هلوقو
 رارمتسال ديبأتلا كلذب دارملاو ادشرأ ادبع هللا هيلإ امو : هلوق يف كلذكو

 ( يقت لك دمحم لآ ر لزع هلوقل ةمألا رايخ مهب دارملا انه لآلاو ةالصلا
 دياق عمج ةداقلاو هب انمؤم هيقل نم مالسلاو ةالصلا هيلع هباحصأب دارملاو

 ةديمحلا تافصلاب مهفصو رايخألاو راربألاب دارملاو مهتمئأو ةمألا ةاده مهو
 مهفرعي راصنألاو نورجاهملاو راحسألا ىجد يف نيمئاقلا : هلوق كلذكو

 مهرانمب نيذخآلا مهرانآل نيفتقملا دبألا ىلإ مه نيعباتلاب دارملاو دحأ لك
 كلذ يفو مه هتاجنو هوفعو هتمحر _ لجو زع _ انبر ناوضر كلذكو
 . ه ا هلل دمحلاو لامكلا ةياهن

 ضرغل ىنغ هنع امم هضعب فذحو هيلع ةدايزلاو هلصأ نم هلقن مت
 . ه ١٤٠٥ / ينانلا عيبر ٧ موي كلذ ناكو راصتخالا

 يناضمرلا نسحم نب نسح نب دمحم ملقب ةيناث _ اضيأ _ هخسن مت اك

 . م ٧ ٤ _ / ١٩٨٥ قفاوملا ه ١٤٠٥ / بجر ١٦ موي هديب
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 محرلا نمحرلا هللا مسب

 رايخألا ةمئألا ءاثر
 يراوج ع ومدلاف كبسح يعو اي

 ىسألا تفعاض ثيح كبسح دجو اي

 اهتكرتو ىدهلا ناهذأ تقرحأ

 ىدرلا يلوأ دونج نم كت ال دجو اي
 هدافم اذخآ يحصن قلتو

 اركذت نانعلا تقلطأ تنأ نإ

 هلاو ةريب اتوهبم تحبصأ
 ىبنلا لهأ نم دابكألا رطفتت
 امكلاس ةبحألا نُعَظ اقياس اي
 مهدوجو نإ قحلا لهأب اقفر
 ىوهلا مرتحت سانلا يف ةمأ اي
 ادرمت لالضلا بكر يذلا ىضرت
 ىوهلا عبتي سانلا يف ىوهلا ىرنف
 مل ناميلا دراوب رورسلا نإ
 اك هتفاسم ترصق ىدهلا زصع

 ملو ىسأ لكب اهعةوو ىضمف
 ىدهلا اهنطوت انيف ةبرغ اي
 المحتم مىتنتنا اهنع ام ناعرس

 راردملا لباولا لثم لهت

 رامعالا ىلع يضقت ثداوحل

 رادقألا لعاوف نهر نوكلاو
 راربألا لحرت دنع عاترت
 رايخالا ةداسلا يداون يلخت

 راطخألاب عاترملا هلاولاك
 رامعألا ىلع يضقي دق دجولاو
 رازجلا ةلعف لعفت ديرتأ

 راكذألا ضراقمب ةحرورجت

 رابجلا اضقلاب يلابت تسيل
 راكذتلا ىظل نم كريمض ظفحاو

 يراجلا ثيدحلل كلقع تحتفو

 راطخألا بكارم تبكر هبو
 رادقالا ةوطس نم نداوحب

 يراطلا ململا يدل ةادهلا جهن

 راكفألا شعنمو بولقلا ييحم
 راجحألاب ناميإلل جزتو
 راتصلا نمؤملا هجو سودتو

 ران نم ةوذبجب راطف ثبلي
 راربألا عم هيلايل ترصق

 راهقلا كلاملا ريغل عضخي
 راطقألا مصاوع كاذب تهزنف

 يرابلا هلإلا وحن ىضرلا فحص

٤٠



 ةعورم نينمؤملا لوقع تشاط
 اهدامع ماقأ دبع اهداعاف

 تقرزمو ةاتعلا ماه ىلع ر

 اهداقف نيرعلا ثيل ىلإ تشم

 اهف ةبهارو ةبغار ا

 تلتعاو ةديدشلا هتميكش تبهر

 ذإ ناميإلا ةميزعب اهطاحأف
 هباحر نيب نوفأملا اهعار ام

 ةهرب يباورلا نيب تبر دقلو
 ةظحل ةداعسلاو ةواقشلا نيب

 ىمحلا اهيشاوغ تيشغ اذإ ىتح
 هباجأف اهماوق اضقلا ىدان

 ةعاترم اهلقث لمحتل
 ىونلا اهب رقتساو اهاصع تقلأ
 تفلختو اهعضو رتغت انهو
 ملو اه يلولا دقف ىلع تكبف
 ىلع تبه عزاعزل تضرعتف
 اهريس نسحيل نسح ابا تدان

 يدي ىلع راقفلا وذو تفرع نم انأ
 هتارود يف رهدلا ناف يبه
 ملاظل صانم الف تفرع نم انأ

 تبنطو ليحرلا لحر هب تطح
 اهرارق ناكف تدجو ال تشهد
 هضوخت يهو رحبلا نأك تأرو

 يف ليللاك ةنتف نع تضخمتف

 مانأو ةحلطو ريبزلا نيب

 تماق

 رايخألا ةداسلا شرع زتهاو
 راصنألا عحمج يف ةنوميم

 راهطألا ميازعب اققارآ

 رادلا نبت عم ىوقتلا ميازعب

 ظ يف نافلتخم نارمأ

 ١ ىلع هب نامألا شرع

 ر مراصلا نهرب تظفح

 راتس نمض ناميإلا ةطيح ف

 عمجلا يف ةنوميم

 رانلا طسو ناهذألا اهب وبكت
 راد دعبأل ابيشاوف تمنو

 رارقتسا نع ىأني اقبلا نإ

 راج برقأ نيرونلا يذل اريس
 راوغملا لهاعلا بنجب اتس

 رامضملا كلذ يف اهريس نع

 رادقألا ىضتقمو ريصملا ردت

 يراولا بيهللا لثم اهئاجرأ
 يراد ةنبا اي كيبل اهباجأف

 راصعأ نم راد امه هب يوطأ

 رامعألا ىبهتنمو ةايحلا رس
 راركلا لهاعلا فيس دح نم

 رازن دسأو ينمي يذ نيب ام

 راه ريفش ىلع رارقلا لنم
 راخزلا مطالتلا هجوم يف
 يراجلا مضحلاك وأ اهئايهد

 خا ىفطصملا جوز ممألاو

٤١



 هنافوط يف رحبلا جومك تجام

 رديح ةماعز يف دنه نبا ىأرو
 همامأ كيو ماشلا قوسي قأف

 هسفن يف ةسيسدب امعرذتم

 هدوجو موري
 ىوس هل هار امه راثب ىدان

 مل قحلا رون نأب ريبخلا وهو
 اوعمجت موي نيفص 1 هلل

 نمل اهب دوجسلا لاط ةهبج 1

 امأ ال ىدبأ

 هتاضرم ف فيسلا دحل تعكر

 اوكرشا نم ىلع تّنضقنا اهنأ ول

 رايخألا ىدهلا لهأ ىلع تفطو
 راطخالا نم ارطخ تكز امهم
 رارج قليف يف همارمل

 رازوألا نم مدب ةغوبصم
 راتخ ركام ربكأ ناك ذإ

 راكفألا دمج ةوالا لمأ
 راث ةيأب ىوعدلا يف هبحصي
 راطخلا انقلاو ةنسألا تحت
 رامدل اهب تقيس امسلا عفر
 راصعألا ىوه اهب ريطي ةرك
 راردملا لباولاك اهب تلاس
 يرارذ كلذ دعب ىماتي تحضأ
 يراج ةعيقدلاب ِناقو تجرع

 رادقألا ردقمو ىرولا يشنم
 رازوألا نم ارزؤ فرتقت م
 راهدألا ةليط اهيلع ىنكبل

 راتخ ردم مكحب يضقت
 رابجلا ةمحرو تاحلاصلاب

 راتهتسا يف ناقذألا ىلع توهو

 رامل تدتهاو تزاف هللاب

 رامعألا ةرمز يف اهب يشاملا كناف نيملسملا معز اي به
 ةأرج يف له بع كنأب املع
 هناف راقفلا وذ كل مكتحي نإ

 الو يغاطلا الو يغابلا محرت ال
 ةضوفرم قشاقشل عدختت ال

 ىررلا مكحتل اجاتحم تنك ام

 راصبألا ءىيس نع ىمعلا ولجي
 راكم رداغ ةوعدل غصت

 راللل هريصم نولحلا رذو

 راهقلا دحاولا مكح كيفكي

٤٢



 ةبوعلأ نع هللا دهع قلئ ال
 اضقلا اهيف ملت الف تلعف ىتمو
 لصيف يعحيرأ رح ريس رس
 اهنالعتفي نيمكحلا اهتيلو
 اهدر بلطت تعجرو اهتقلط
 اقليف بحست ماشلا وحن تذخأو

 اتم ناورهنلا وحن تفطعو
 ةريعش طق هللا يف اوعيض ام

 ةرمج مهاري مهردع نكل
 مهبر يضارم ىلع نيعمجتم

 ىرولا روج نم نيدلا لهأو اورف
 مهءاس رمال مهنيدب اورف

 مهبر ةعاطل مهسوفن اولذب
 ةريسم دوقي يك بهو نبا اوبصن
 ةيولع ةمقن مهلجاع دق

 مهديك رربت اليج مه اوجسن
 ةبيئك يهو نامكحلا اهقاس دق

 ام مغر اهيمكاَح ةسيرف تحضأ

 نمب افطل ىرولا يراب اي كامحر
 هزع يقارم نم هتدرج دق
 منت ال كنيدب ايندلا يرتشم اي

 هحبر ىجري سيل ,عيب رش اي
 اهنيد ةنايص يف لذبت سفنلاف
 هؤام ممست اضوح اراو اي

 اولبقأ ليابقلا ىتش نم ءافعض

 ىدرلا ديب تمطحتو ىوقلا تهو

 راحلا نماولا يرعنألل
 رابدالا ىلع نعجترت كايإ
 راطخلا انقلاو ةنسألا نيب

 يرادم ريغ دعب نم اهتبلطو
 راهطألا مرصت دعب تاهيه
 رابنالا قفارم تفلب ىتح

 راصبا يوذ ىتش ةداق نم
 رابجالا نم مهرارف اعبط
 رافحلا ةريس ايحإل اومار
 رافغلا محارم نيلبقتم

 راسم ريخ نتست مهتعمج
 راهنالاك كيو مهامد تلاس

 رازوأ نم ناك ام اومحساقتو

 رادغ ىلإ اههلبأ نيب ام
 رانم زعأ ىلع هيلع تناك

 يراع حبصاف ةيهاد هتحلس

 رامغألا ةئيب يف ىوه ىتح
 يراشلا كاذ سئبو ءارشلا ستب
 راسخ نهر عيبلا كاذ لازام

 راع ةياقو يف اضيأ لاملاو

 يراس هيف مسلاف نبرشت ال
 يرابلا يضارم ىلع نيعمجتم
 يراذلا اهارذ ىتح تقزمتو

٤٢٣



 ال هللا نيد رصنلل نيدرجتم

 اهداتقاف اهل ىشم ديلو وبأو

 اهميعز وهو ماشلاب اهضاتراف
 أجلم يغبت ضرألا يف تقرفتف
 ةفقو ىدنلجلا عبر ىلع تفقو
 هرونب ءىيضتست اميك هتعدف

 هحوسب رقتست نأ اهلعلو

 ,صلاخ قدصب انيح اهب ىشمف
 اهئاولغ يف رهدلا فورص نكل
 ةميرك تنأ رافلج اي هلاب
 هب تدعص مّلُس الإ تنأ ام

 اضرلا نزم نم ثيغلا كارث ىقسف
 ىقتلا لاطبأ هوجو تممض دقلف

 ةوحض ىف مهبرل سوفنلا اوعاب
 ةيضرم ةنتودحا انل اوقبا

 يذلا مركلاو ناميإلا ثراو اي

 ىجدلا يف قرشي رونلا الإ تنأ ام
 اي ناميإلاو مالسالا ثراو اي

 1 عفرأ مراكألا مالعأ نبب كل

 جهتباف ايح رايتلا كحاتجي

 هماقم موقي اضوع ىرن ىتمف
 ةمأل مامإلا تنأ مق ناسغ
 ىدهلا راثا ظفحل كيدي عفراف

 يذلا لطبلا ديسلا مامإلا تنأ

 ارمشم تضهن مكلو اهب ضبناف
 يلعلا نبا اي اهعوبر تطحأ دقلف

 ران ةذخأل وأ ايند ظوظحل

 راييدلاو شوقنملا مهردلاب
 راثنتسا يف نتسي اهنيد يف
 راحص شرع ناكف هيلإ يرؤت
 رامقألا نم ارمق هب تأرف
 راهطألا ةداقلا ةادهلا نيب

 رارحألا ةحوبحب يف شيعتف
 رادكالا نم ةياش لك نم
 رافلج يف توملا الإ ضرت مل
 يراسلا ردب مهشلا ديهشلا مدب
 يرابلا هلإلا ىلإ مامإلا حور
 راونألاب شرعلا بر كابحو
 رانالا ملايع نيرعلا دسأ

٠ 

 يراشلا معنو اهعياب هلل

 رانلا طخب تشم راخفلا ىرفط

 راربألا ةصيصخ نم لزام
 راونألا علطم اقح تنأ لب
 رايخالا ةريخ اي ىدهلا ملع

 راصبألا نع ىأني دق مالع
 يرابلا يدايأ هب كلتلتسغ ذإ

 راحسألا ىجد يف قرشي ردبلاك
 يراشلا تنك تمق نإ ىدهلا ىضرت

 رانألا ىضتقم كبرل لمعاو
 راسعإلا ةعاس يف ال ىجرت
 رايغألا ملاع نم اهريجتف

 رافلج ىلإ نالعج دح نم

٤٤



 هتيدأ بجاوب تمق ناسغ

 هماقم تمق ثيح ثراو باغ ام

 اهردق فرعأ كيف يل ةفقو 1

 انلمش عمجت ءاحمسللل دوعتأ

 هدوجو ليحتسي رمأ تاهيه
 نأ داك ارمأ تمر ديمح ىتفأ

 ىلع ىسر عينملا لبجلا اهيأ اي
 الا ةمهب كنم لدعلا لظب تعتر

 يذلا لطبلا ديسلا انهملا ءىنه

 ىمحلا ىمحو اهناصو دالبلا عمج
 ةهيرك موي زتفي ذإ بانلا وذ
 اهدوقت دالبلل انهم اي دع

 انقلاو لفاحجلاو كموي هلل
 العلا انل ديعت يكل دوعت الفأ

 اهب يضمي نأ مار له ةطخ كل

 قلحم ثيدحلاو ىوزنب يشمت

 اهعبرب تعبر مايأ كت دقف
 هب تلع دالبلاو انأش تولعو
 اديس انهملا ناك ةلود اي

 اجحرقتم ىبنلاب احرج تفلخ

 اهريصم هلالا ىلإ رومألا لك

 نم وهو ولسن تلصلاب انلعلف
 ةماب موقت نأ كبسح تلص اي

 نم تمش امهم رهدلا بطخل ربصاف
 لا هب تلاط ول ربتلا الإ تنأ ام
 اهتكرت نيح بكرلا تقحل دقلف

٤٥ 

 رادلا ىلبقعو ىنسحلاب تدعسف

 يرارَسب ىدهلا ةدمعأ تمعدو

 راشيملا ةلعف يبلقب تلعف

 راصنألا نم قرتفم لبق نم
 رادقالا نم مكتحم دعب نم
 يرامم ريغب هل ديرملا ىأني

 رارق زعأ ىف ةعيرشلا حرص
 يراشلا مامإلا تنك ذإ نام

 راخفر ةزعب مانالا داس

 راطخألا ربكأ عراصت ديب

 راوب لاحب هنم ادعلا يفلت

 رانم قدصب اًؤت انب بهذاو

 رافلج ىلإ ىوزن نم ليخلاو
 رابج رياج ةلوص شخن م
 رانم مظع يف ةمئألا دحأ

 رايد يتصق ىلإ ريثألاب كل
 رامقألا ةرسأ سودت تداك

 راربألا ةداقلا نأش كاذكو

 راصبتساب سانلا دوقي اهيف
 ران ةعذل بلقلاب هنأكو
 ءىراوط نوئشلاو ملأتلا انلو
 رانم نيح تالو رانلا عضو

 يرابلا ريغ ضرت مل اهنيد يف
 رادكا نمو ءوس نمو بصن
 راوب لاحب ىنفلي ال مايأ
رافغم لاحل ةحلاص ءامصع



 اهموق ديسو اهدياق تنك دق

 يهتنت نأ ىلإ اهف تربص دق ول

 اقرشم اردب تلصلاك ىرت له اي
 اهداقم راجنلا يليحر اي كل

 ةرح ةءافكلا يفبت ةنوميم

 ىضترملا تنأو اهل يضرلا تنأ
 اهدوعس دعس تنأ لىلاعملا ردب
 ايناث ىدنجلا كلف يف تنك دق
 ىقتلا يف ةداعسلا نإ اهب دعساف

 ىدهلا يليحر اي كرد هلل

 اننويع كيلع تكب ديلولا نبا اي
 يضتقت ةنيرق الو كوعّيض ذإ
 نكت نإو ديلولا نبا اي اهل اربص
 هب ىمري ذإ ناسنإلا يلتبي دق

 امفيك كباصم اننزحيل انإ

 انبسحو ليلخلاب ولسنل انإ
 لق سفنلا يلسن نمب ليلخلا دعب
 ىدهلا ساربن مهشلا ديعسلا ىتفب

 ىرت لهو مامهلا لطبلا دشارلا

 امك ردب باطخلا يتف الهأ
 اهقحب تمقو اهتبحص تنسحأ

 ىرولا حاتراو مايألا كب تدعس

 ىلع اه تنك ليعامسا لجن اي
 تجن دق تناكو اهنع هترهقف

 نَم نيأو فيعضلا رصن ىرن ىتمف
 ةداق ةيربلا يذه يىف هلل

 يراوض بائذلاو اهنع تلحرو
 راتس بوت تسبلو اهمايأ
 يراسلل ىجدلا هتعشأ ولبحت

 راقو نهر كتءاج اهب معنأ
 رابص ةنامأ فيلح ىضرت

 راحصب ىدهلا تبن نم تنك ذإ

 ىراقلل ةولس كنيدح ىحضأ

 رالطمالاك لهنت عمادمب

 رابجلا ةعاطب لالضلا الإ

 راتهتسا الو بنذ ام ريغ نم
 رايخألا ةداسلا نبا اي ناك دق
 راكذألا يف نوكي ليلخلا ركذ

 راظنألا ةحيحص شيعن ىتح
 راوغم ديس نم هب مركأ
 يراشلا مامالا يكازلا لصيفلاك

 رادلا نمأ تنأو مامإلا تنأ

 راهقلا دحاولا ريغ شخت مل
 رافظ عقصل رافلج دج نم
 رابج رهاق كيلم ,غاط
 راتخ رياج كيلم نم لكب

 راجحأ نم دف بلقب وطسي
 رارسألا ىقتلم يف ةنونكم

٤٦



 اهرون ةعشأ ودبت نأ دبال

 تلبقأ رياشبلا يذه اوسئيت ال

 ىضترملا مامإلا اندشرم نبا لجن

 يف لامعألا صلخم ةريرسلا يفاص
 نمم هللا يلو يكازلا رهاطلا
 اهرمأ تقلأو هل نامع تناد

 هماقم باطو هتمأ هتدج

 طم لابجلا مص يف رفكلاو

 عنمي يلالجلا لهف
 عنام اموي ينارملا الو الك
 اه ضهنا نيمركالا نبا اي ناطلس

 اهمامإ
 ىضترملا مامإلا برعلب لوح فق

 هليترت ىف نارقلاب هيفلت

 اهشايرب همايأ ههلت م
 ةيحت ريخ شرعلا بر هايح
 ادعلا تديق ضرألا ديق هلل
 الفاحج نيملسملا ضرأ تاامو

 يف ءادعألا عور كليخ ليهصو

 تنأ و ةعماج ني دلاف

 اهتالبطصا
 اضفلا زتها اهدوعرب عفادمو

 ىدنلا يخأ ماملاب ولسنل انإ

 هل نم ىدفملا ناطلس هلل

 ىدرلاب مهيلع ىضق لاغتربلاو

 اهلك ةحيسفلا دنهلا نم اوبره

 راهن تقو سمشلاك وأ ردبلاك
 رابكالاب قومرملا ديبلاب

 رادصالاو داريالا يف دومحلا
 راكفألا رونم هلإلا تاذ

 راد دعبال هرخافم تعاش

 , كا رومأم نيب ام
 رارحالا ةلود تزعو اهيف
 رارشالا حقولا لاغتربلاب

 رانلا حفل لنمب لالضلا فير

 راصعالا قعاوصب هب تفحَح

 رابجلا ةمقن هتتأ امهم

 راهملا قزالب اهتمش نإ
 رايخأ ةداس نم اهل افلخ

 راحسألا يف هاَوألا ملاعلا

 راكذألا عياورل اارجتم
 رامزملاب تانيقلا الو الك

 راوج ريخل ىمحرلاب هتلقن
 راقوو ةبه نم لسالسب
 راطقالا ىلع ومطي ذإ رحبلاك
 راغم دقع لبق نم اهناطوأ
 يراط بطخل تعير نإ دسالاك
 راعذالاب رفكلا لابج توهو

 راركلا مفغيضلا ةادهلا ملع

 رافكلا ينب ف عياقولا دوس

 ران نم فياذقب مهامرو
 راذَح خحيرصلاب يداني لك

٤٧



 الفلغتم ايقيرفا يف هوأرو

 ةدمع اوناكو مهب عيسولا قاض

 تدب اذإ تاثداحلا هعرت مل نم

 ةريسي ةايحلاف انهم اربص

 ىرت ةعرزم قحلا يف اهنكل
 اهفير يف سراغ مهنم ضعبلاو
 لظطعمو لماخ اهيف ضعبلاو
 سرظطفتم ملاظ مهنم ضعبلاو
 مهف اهيف البلا ىلع نورباصلاو
 اهف ىولب اهنإ انهم اربص
 ىأر دق كبر نإ انهم اربص

 ىنأ ىتح اهدشر لمؤن
 اهتلمح نيمركالا نبا اي نازع
 ةمزعب سوءرلا قوف اهتعفرو
 مكل اهتريقع تعفر دق نازع
 اهتاحاو يف ناميإلا اهداق دق

 هبر نم ىضرلا بلط نم كاذكو
 كحاض كفيس .7 تيضم دقلو

 هب بلطت مل قحلا رصن تلراح
 ال قحلا دنعو توم نم دبال

 يذلا يديعسوبلا مامإلا نبا اي
 ىنلل ادهم دجملا حرص ماقأو

 زمحأ دنهملاو الإ شاع ام
 اهلمحب قيقحلا تنأ ملاس اي
 العلا يذ ةمحر ناميإلاو نيدلاف

 ةبغر ةداعسلا كمدخت كتءاج

 رايتلا رخازلاك اهحاتجي
 راودأ ىلع مهطوبه تاف

 راق يذ نم لنملا يف اهنأ وأ
 رارقتسا ىلع ينابلا اهنبي مل

 راجيإ اخأ اضعب ىرولا اهيف

 رامثأ ىلإ انم علطتم
 يرابلا رمأ عاضأ يخلا وهن

 رابكتسا اخأ ىوهي اك ىشمي
 راصبالا ووذ مه مانالا دمع

 راتسلا كبر عم اهدعب ام
 يراجلا ءاضقلا نم كيف ناك ام

 رابدألاب نتسي الابقإ

 يراولا ءالضلاب هبشأ ءارح
 رارحأ ةداق قدص لاجرو

 راد ةريظح مكب تأًَوبتو

 راوأب اهءآدعص تسفنتتف

 رابج رهاق ةلوص شخي م
 راطرالاب تزفف ودعلا مدب

 راجفلا ىوس دحا هب ىزخي

 ر اتبلا ةحفص ف همسا عض و

 راخُص قفأب ودبي اقلأتم

 راقوو ةلالج جات هيلعو

 يرادم ريغ صالخإلا حرسم يف
 رايخألا ةلودل دامعلا امهو

 ر اصنأل ١ ج ازرعب ابلمحف
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 تتأ نكل ةلود بلطت تئج ام

 ام نم ةيانعب اهتنخأف
 اهرادم بطق تنك فسوي نينسب
 ةفيلخ ريل اوت اهتفلخ
 اهميعز يلولا يليلخلا ناك

 ىمحلا ىمحو هردص ثراوكلا عسو
 مهبرل ةعاطل لاطبأ هلل
 اهب تءاض يتلا بيراحملا بهش
 اذام ركذلا نولبقتي
 مهاهد ريصملا مه هنولتي

 مهبر ةفاخم نم زيزأ مهل

 مهبر ةعاطل مهسوفن اولذب
 هنيدل هلإلا ىضري ام نوضري

 ةعيرش ظفحل ائيش اوبعصتسا ام

 ىرولا يف ةلهألا لثم مهارتف
 ىلا يداهلا ةفالخ نوبقاعتي

 مهنم اوماقأ مهنيد مض نإ

 ايزاغ ادنج ىغبلا ضافأ اذإو

 اوغب الو هلإلا نيد اولدب ام
 اهدنج مهيلإ ايندلا تقاس مك

 الع نإو داسفلا اخأ نولبقي ال

 مهنم دجاسملا بيراحم تدقف

 مهتيأر ميهبلا ليللا اجد اذإف

 انؤاملع مهو انتمئأ مكلت

 اهفير فقرويو مهب دالبلا ايحم
 انباطقأ مهو انل ةادحلا مهف

 راهطألا مسارم ةجاتحم

 رادقألا دي اهدنست كالمألا كل

 رابصلا ةيشم اهيف تيشمو

 راجن ريخب يكازلا كصيع نم
 راطعالا ىف يتكسملا اهماتخو

 راقوب اجوتتم ىضم ىتح
 رابكتسا يف يغبلا دنجو اوماق

 راحسألاب تاملظلا يف راونألا

 راتألا كلاملا رمأو يهن

 راتوألاك ليللاب مهارتف
 رانلاب هديعو فوخ نوكي
 يرابلا رصنل ىولبلا اوبذعتساو
 رانآ ىلع ارنأ اوليقتف

 راطخألا نم اومئس الو يرابلا
 رامقألا علاطم نوبقاعتي
 رابجلا ىضر اهيف اوكردأ نأ
 رايخ لوصأ نم ارايخ اُملَع
 رادلا ةامح يزافلا مهافلأ

 راهدألا ىدم دحأ ىلع اموي

 راؤبو رطاخمب مهتمرو
 راطخلا انقلا نهر مهو اناش

 يراق ةمغن دع كاب تاربع

 رامقألا ىلع وبرت ىجدلا بهش
 يراسلا انيف ريسلل ىدتها مهب

 راهزألاب تبنلا اهيف موقيو
 رانم تال نيح مه انرانمو
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 ةمحر مه ذإ عرضلا ردب مهب
 يتجهم قزمي ىحضأ مهراكذت
 ةوخض بياصملا عر مهب تفصع

 اه نود مهيلع ازهج تبلأتو

 اؤلألت رودبلا لنم مههوجوف

 ىرولا يف مراكملاب دايأ مهلو
 مهتوح فيك ضرألا يذه ابجع
 مهركذ نم رجفنت مهنركذأ نإ
 تجرخأ اهارت اضرأ اولزني نإ
 الو مه دعت ال لضف لاصخو

 ةمئأ بارتلا يف يبر كامحز
 تصلقتو اوون ذإ مراكملا توت
 مهو مسترم شرعلا يف مهؤالأل
 اددرتم مهركذ الإ قي مل

 يف نيمختلا ىوس قبي ملو اوبهذ
 يتلا كتمحرب مهمع براي
 اهنيرع دسأ رادلا ةامح اوناك
 اهتاده لازنلا موي اهلاطبأ

 اهنيطق ةاعر اهلايع مهو
 لخلاو قلخلا ريخ راتخاب براي
 اننيد ةدمع مالسإلا ةمئأو

 ةرظنب مظع اي انيلإ رظنا

 يقتلا مسج يف قحلا حور موقيو
 ىدهلا حضتا ام هللا هيلع ىلص

 راكنا الب اولح ام نيأ يف

 راكذتلا كلذ يف ىسألا نإ
 راصق دج قحلا يلايل تدغف

 رافشو اهل رضحب خب بنذ

 راونألا ىلع وبري مه اون
 راطمالا ىلع ومسي اهضاّيف
 رانآلاو ملعلا روحب مهو
 راردملا ايحلاك عمادملا انم
 راهزألا كحاض لياضفلا تبن
 رامعألا ىدم مهمراكم ىصحت

 راجحالا ةدس مهيلع تمنج

 راقغلا محارم لالظ همهب
 يراذلا كانه مهورذي برتلا يف

 رامسلا نسلأ يف ىرولا نيب
 راكفألا ىوتسمب موقت روص
 راطقالا قيالخ عيمج تعسو
 رامقألل دقفلا يف اهرامقأ
 راجلا ةامح ايلعلا اهمالعأ

 راعلا ةافن اهتشيب داسآ

 راربألا هباحصأ نم ءاه

 راهطألا ةداقلاو ءافولا لهأ
 رادكالل حلزتو ىدرلا يفنت

 راتخملا ةريس انيف دوعتو
راصنألاو عابتألاو لألاو



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 مظعألا رحبلا نآ لا

 راكفألا لحاوس ىلع ومطي يذلا رخازلا رحبلا نآرقلا نأ ىفخي ال

 كبر اهقرغتسيف راكفألا حوفس ىلعو اهفرويف بداجألا ىلع ضيفيو اهقرغيف
 ةعناي تارمث هنوضغ يف عمج ةليذر لك نع ءاهنو ةليمج لكب ضايفو ةليضف
 كدعب ام ًابنو مكلبق ام ربخ هيف ةجهبم اناولأ هنوصغ يف علطأو ةجضان
 هلضف هيفف هلصأ هيف نكي مل نإ ءيش تايثادحا يف هتني مل مكنيب ام مكحو

 ناذللا يهنلاو رمالا هيف نيرخالا دصقمو نيلوالا ملع هيف 0 هلنم هيفف الإو

 تاعفانلاو تايهتشملاو تاذلتسملا دراوم عبنمو ةايحلا تابلطتم لك لصأ امه

 تانكاسلاو تاكرحتملا تاقولخلا فانصأو تاحلاصلا تايقابلاو تارضملاو

 تاتباثلاو تاكرحتملاو تايومسلاو تايضرألاو تادعاقلاو تامباقلاو

 ممألا هيف ةنيكملا ةعيدبلا يلحلاو ةنيمنلا رهاوجلا هيفو تايسارلاو تاعزعزنملاو
 مرح امو لج امو لق ام هيف اهساربن يهتني الف اهسانجأ ىصحت ل يتلا

 هيف قاروألا فياحص ىف مالقألا هيصحت ال ام قالخألا نم هيفو لح امو
 . عبرأو ثالث ىلعو نيلجر ىلع يشاملاو رياطلاو طاحلاو تيملاو يحلا
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 وحنلا يف ( سبقلا ) تسرهف

 ةفيحصلا مقر عوضوملا

 ةمدقملا ٣

 ٤ تافرعملا _ مسالا _ باتكلا ةبطخ

 ٥ _ نينكاسلا ءاقتلا _ رمألا _ لاعفألا
 ٦ بارعإلا _ ةعراضملا فرحأ
 ٧ _ ةلعلا فرح فذح _ ةتسلا ءامسألا
 ٨ ملاسلا ركذملا عمج _ روصقملا _ صوقنملا

 ٨ رجلا فرحأ _ ريسكتلا عمج _ ملاسلا ثنؤملا عمج
 ١٠ ربخلاو أدتبملا

 ٠ ١ لافتنالا

 ١١ لعذفلا

 ٢ ١ هب لوعفملا _ هلعاف مسي مل ام

 ١٣ لاحلا _ زييمتلا _ هعم لوعفملا

 ١٤ فرظلا _ ةيرينكتلاو ةيماهفتسالا مك
 ٥ ١ ءانشسالا

 ١٦ _ اهتاوخأو نأ _ ءارغالا _ بجعتلا

 ١٨ اهتاوخأو ناك
 ١٨ ءادنلا

 ٩ ١ ميخرتلا

 ٠ ٢ ريغصتلا

 ٢٢ ةدايزلا فرحأ

 ٢٤ بسنلا
 ٢٤ لعفلا بصاون

 ٢٦ _ لعفلا مزاوج _ ةسمخلا لاعفألا
 ٢٨ امولو _ الولو امأ

_ ٥٢



 ةفيحصل ١ مقر عوضومل ١

 ٢٨ ديكوتلا _ عباوتلا

 ٢٩ فرصني ال ام _ قبس امل اقاحلأ
 ٣٢ ددعلا

 ٣٣ ردصملا

 ٣٣ ثينأتلا ةمالع لعافلا مسا
 ٣٤ ماغدالا

 ٣٥ تاينبملا
 ٣٨ ةمتاخلا

 ٥٢ تسرهفلا

٥٢٣



 ٩١/١٢٢ عاديالا مقر
  

 ٠٦١٢٢٧٢٦ : ت ةيطولاب ةثيدحلا ناولالا ةمبطمب عبط

  




